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 2023התכנית הכלכלית לשנת  – הקדמה
 

בעו מהתפשטות מגפת הקורונה. לאחר כלכלת ישראל התאוששה במהירות מההשפעות הכלכליות שנ
( גבוהים הן בהשוואה 8.2%) 2021( נתוני הצמיחה של המשק בשנת -2.2%) 2020צמיחה שלילית בשנת 

בארה"ב ובגוש  6%-5%-( והן בהשוואה בינלאומית )לעומת כ2000היסטורית )הגבוהים מאז שנת 
בלבד, שיעור דומה  3%-כעת על כ , עומדת2020האירו(. האבטלה, אשר עלתה משמעותית במהלך שנת 

ואף טוב יותר מהמצב לפני הקורונה. גם מצבה הפיסקלי של הממשלה טוב ביחס לשנים האחרונות לאור 
 הגידול החד בהכנסות הנובע מסיבות מחזוריות בעיקרן. 

 
יחד עם זאת במדדים אחרים השלכות המדיניות הפיסקלית בשנות המגפה רחוקות מלהתפוגג. יחס החוב 

(, דבר המבטא 15%, גידול של 60%לעומת  69%נקודות אחוז ) 9-כב 2019-לתוצר נותר גבוה מרמתו ב
הכבדה משמעותית בנטל החוב על הדורות הבאים. כמו כן, התפתחויות כלכליות חדשות מכילות סיכונים 

עליית משמעותיים להמשך הצמיחה, בארץ ובעולם, וביניהם חזרת האינפלציה לקדמת הבמה הכלכלית, 
אוקראינה וכן הסנטימנט -פוליטית הקשורה במלחמת רוסיה-סביבת הריבית, השלכות המתיחות הגיאו

השלילי בשוקי ההון אשר עשוי לפגוע באופן קשה במיוחד בענף ההייטק הישראלי, קטר הצמיחה של 
 המשק.

 
ת המפותחות על אף התנאים הכלכליים החיוביים בשנה האחרונה, ישראל ממשיכה לפגר אחר המדינו

ופער זה יציב לאורך  10%-בכ OECD-ברמת החיים. התוצר לנפש בישראל נמוך מממוצע מדינות ה
השנים האחרונות. יתרה מכך, ישראל מאופיינת בגידול אוכלוסיה מהיר מאוד ביחס למדינות מתפתחות 

עליה לצמוח  אחרות ולכן על מנת שתוכל לכל הפחות לשמור על הפער בתוצר לנפש לעומת מדינות אלו
על המשק להאיץ את קצב הצמיחה  OECD-באופן מהיר יותר. בכדי לצמצם את הפער ממדינות ה

 הכלכלית באמצעות שינויים מבניים בכלכלה המקומית.
 

, אלפי דולרים מחירים 2019-2000, ומדינות נבחרות OECD-תוצר לנפש, ישראל לעומת מממוצע ה
 :PPP 2015קובעים 

 
ראל מאוים על ידי אתגרים רבים, חלקם גלובליים, כגון מגמת הזדקנות האוכלוסיה המשך הצמיחה ביש

והשלכות השינויים האקלימיים, וחלקם חריפים במיוחד ואף ייחודיים לישראל כגון השינויים בהרכב 
האוכלוסיה והחמרת בעיית צפיפות האוכלוסיה. חלק מהתמורות הגלובליות מהוות הזדמנות, ומשרתות 

ותיה היחסיים של הכלכלה הישראלית, כמו התעצמות הטכנולוגיה והשינויים בהרכב שוק את יתרונ
העבודה, ויש לנצלן כדי למנף את נקודות החוזק של המשק. אם לא נתמודד עם האתגרים ונשכיל לנצל 
את ההזדמנויות העומדות בפנינו, רמת החיים בישראל תפגע בשל העומס הגובר על התשתיות והשירותים 

בוריים והחרפת פערים כלכליים וחברתיים. הסיכונים מחייבים נקיטת מדיניות ממשלתית אקטיבית הצי
 לקידום הכלכלה ולהאצת הצמיחה.

 
תכנית כלכלית מקיפה שמטרת העל שלה היא העלאת רמת החיים בישראל.  מוצגת בחוברת זולכן, 

דרישות השעה והן בראי  התכנית הכלכלית משקפת את מדיניותה הכלכלית של הממשלה, הן בראי
תהליכים ארוכי טווח. החוברת מסודרת על פי שישה פרקים ראשיים: חיזוק מנועי הצמיחה של המשק 
הישראלי, שיפור הסביבה העסקית, הפחתת יוקר המחיה, הגדלת היצע ותיקון עיוותים בשוק הדיור, 

שלה. פרקים אלו מבטאים את צמצום פערים חברתיים, ושיפור השירותים החברתיים וייעול עבודת הממ
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המדיניות הכלליים של הממשלה בכל הנוגע למדיניותה הכלכלית. כל פרק מכיל מספר שינויים  קווי
 מבניים שמתייחסים בכללותם לכלל המגזרים במשק.

 
 פרקי התכנית הכלכלית:

 
 

, כגון האצת פרק זה מכיל תכניות הקשורות במחוללי צמיחהחיזוק מנועי הצמיחה של המשק הישראלי: 
פיתוח תשתיות ציבוריות בתחומי התחבורה והאנרגיה, וכן צעדי מדיניות שמטרתם להבטיח את התנאים 
להמשך שגשוג ענף ההייטק והרחבת ההשתתפות בו לכלל המגזרים. תכניות לדוגמה כוללות את התכנית 

תוח תשתיות בעלות לקידום תשתיות לאומיות שעיקרה הסרת חסמים שגוררים עיכובים משמעותיים לפי
 השפעה מכרעת על המשק, ואת התכנית לשיפור רמת מיומנויות העובדים כדי להגביר את הפריון.

 
מדדי דירוג בינלאומיים בנושאים הקשורים לקלות עשיית עסקים מצביעים על שיפור הסביבה העסקית: 

וקרטי על עסקים בעיות מבניות בשוק העסקי בישראל. הפרק מתמקד בתכניות להפחתת הנטל הביר
ובהקלת קשיים נוספים העומדים בפני העסק לרבות בתחום האשראי. תכניות לדוגמה כוללות צעדים 

לעסקים קטנים ובינוניים אשר סובלים מריכוזיות במקטע שוק זה וכן  כגון פיתוח מאגר נתוני אשראי
 הקלות משמעותיות על עוסקים זעירים.

 
וה בישראל נובע בחלקו ממאפיינים אינהרנטיים ל'משק אי' קטן יוקר המחיה הגב הפחתת יוקר המחיה:

ומבודד יחסית, אולם הוא קשור גם בריכוזיות גבוהה, ביבוא בלעדי ובהוראות רגולטוריות מייקרות. 
הפרק כולל מספר תכניות שמטרתן להוזיל את העלויות השוטפות של הציבור, בין על ידי הגברת התחרות 

חסמים רגולטוריים מייקרים. כך לדוגמה התכנית להפחתת הריכוזיות בשוק  בשוק ובין על ידי הסרת
 המזון, וצעדים רגולטוריים להפחתת עלויות ביטוחים שונים.

 
הדגישה את חשיבות שוק  2021עליית מחירי הדיור בשנת  הגדלת היצע ותיקון עיוותים בשוק הדיור:

ית מציבה את נושא האצת הבנייה כיעד מרכזי הדיור עבור משקי הבית והמשק בכללותו. התכנית הכלכל
ומכילה הצעות רבות לייעול 'שרשרת הייצור' של יחידות דיור חדשות. לדוגמה התכנית כוללת צעדים 

 לייעול עבודת ועדות התכנון ולשיפור תמריצי הרשויות המקומיות לקליטת תושבים.
 

מוביליות חברתית ולסייע לאוכלוסיות : פרק זה מכיל תכניות שמטרתן להגביר צמצום פערים חברתיים
מוחלשות לצמצם פערי השכלה, תעסוקה, הכנסה וזמינות שירותים. התכנית הכלכלית שמה דגש על 

 צעדים שיש בהם לא רק לסייע באופן מיידי אלא בחיזוק הנתיבים לקידום עצמי. 
 

פור השירותים לציבור התייעלות הממשלה תוך שי שיפור השירותים החברתיים וייעול עבודת הממשלה:
היא מבין יעדי הממשלה בתכנית הכלכלית. לצד תכניות ייעול נוספות הפרק מכיל הצעות להגברת 

 התיאום באופן מתן שירותים שונים לציבור, כגון ריכוז תכנון התחבורה הציבורית ברמה המרחבית.
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 הישראלי וק מנועי הצמיחה של המשקחיז

 
 קידום תשתיות לאומיות

 
 טיםמחלי

קידום תשתיות לאומיות ותיקון החלטת שעניינה  2021באוגוסט  1מיום  202בהמשך להחלטה מס' 
להאצת צמיחת המשק והגדלת יסיעו אשר  קידום מיזמי תשתיתולצורך  (202החלטה  –)להלן  ממשלה
 :הפריון

 
 עדיפות מיזם תשתית לאומית

שרה מיזמי תשתית אשר יוגדרו כמיזמי לקבוע בחוק כי הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, תקבע  עד ע . 1
(, ובלבד שסברה כי מדובר במיזמים בעלי חשיבות מיזמי תשתית לאומית –תשתית לאומית )להלן 

לאומית, המשמשים אוכלוסייה בהיקף נרחב ונובעת מהם תועלת משקית משמעותית. עד לקביעת 
 202להחלטת ממשלה מס' מיזמים כאמור, יוגדרו מיזמי תשתית לאומית בהתאם למפורט בנספח 

 , למעט סעיף ג', אשר במקומו יקראו______ )נת"צים ספציפיים(. 2021באוגוסט  1-מיום ה
עבור כל מיזם תשתית לאומית וכן  ימנה גורם אחדכי המנהל הכללי בכל גורם מוסמך  לקבוע בחוק . 2

ו במתקני ייצור במיזם  אשיהיה אחראי לרכז את הטיפול  גורם אחד עבור מתקני אנרגיה מתחדשת,
 או יזם אנרגיה מתחדשת פניות חברה מבצעת ובכלל זה, (איש הקשר –אנרגיה מתחדשת )להלן 

. המנהל הכללי בגורם המוסמך יהיה רשאי לקבוע כי איש הקשר יטפל ביותר ממיזם לגורם המוסמך
 אחד.

גופים להטיל על כל שר אשר בתחום פעילות משרדו פועל גורם מוסמך, להנחות את מנהלי ה . 3
, לעידוד איש הקשר בעניין השירות שינתן מתן תמריצים קיימיםהמוסמכים  לבחון אפשרות ל

לחברה מבצעת או ליזם אנרגיה מתחדשת, באישור נציב שירות המדינה והממונה על השכר והסכמי 
לחוק יסודות  21מתוקצב כהגדרתו בסעיף ף עבודה במשרד האוצר לגבי משרדי ממשלה, ולגבי גו

לחוק יסודות התקציב, באישור הממונה על השכר  32או שהוא גוף נתמך כהגדרתו בסעיף  בהתקצי
  והסכמי עבודה במשרד האוצר.

יום מיום פרסום החוק, נהלים לצורך הגשת בקשות,  90לקבוע בחוק כי גורם מוסמך יפרסם עד  . 4
גיה מתחדשת וכן אישורים ופניות בתחומים שעל הגורם המוסמך להשיב לגופי תשתית או ליזם אנר

 יפרסם אמנת שירות ביחס למענה על ידי הגורם המוסמך, לרבות לוחות זמנים למענה.
  –לעניין מיזם תשתית לאומית לקבוע בחוק כי  . 5

 30שיב לפנייתה של חברה מבצעת בתוך גורם מוסמך יבכל מקום שלא נקבע מועד אחר בדין,  .א
 יום.

ליתן את האישור, או להתייחס לפנייה  מוסמךהגורם ההייתה הפנייה, בקשה למתן אישור, על  .ב
 יום מיום פניית החברה. 60באופן מנומק בתוך 

יום מיום פניית החברה כאמור לעיל, יראו אותו, בחלוף  60בתוך  הגוף הציבורילא השיב  .ג
אישור  –התקופה האמורה, כאילו נתן האישור בתנאים שפירטה חברה מבצעת בבקשתה )להלן 

 (. בשתיקה
חוק כי גורם מוסמך לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן אישור או ביצוע פעולה על ידי לקבוע ב . 6

( בביצוע פעולה אחרת על ידי חברה מבצעת, שאיננה נוגעת באופן השירות –הגורם המוסמך )להלן 
 ישיר לאישור המבוקש על ידי החברה או השירות הנדרש על ידה.

ה מבצעת לגוף תשתית אחר יעשה באמצעות המערכת לקבוע בחוק כי כל תיאום תשתית בין חבר . 7
 הלאומית לתיאום תשתיות.  

 
 רעש

 מיזם, לעניין עבודות הנדרשות לצורך הוראות לפי חוק למניעת מפגעיםלקבוע בחוק כי על אף ה . 8
 :, בתוספת לחוק, ההוראות הבאות, ייקבעותשתית לאומית

)א( באתר מסוים 6סעיף האמור בהמירבי של רעש חברה מבצעת תהיה רשאית לחרוג מהמפלס  .א
שעות בשנה קלנדרית, ובלבד שמפלס הרעש לא יעלה  250דציבל במשך  10בשיעור של עד 

 שעות בחודש.   40-על השיעור האמור במשך למעלה מ
ללא קבלת  האמור ף, ניתן יהיה לחרוג מהערכים הקבועים בסעיבסעיף קטן )א(על אף האמור  .ב

 ה:אישור מראש, בהתקיים אחד מאל
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קיום העבודות דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון  (1
 הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור. 

 הוצע לתושבים שבביתם צפויה להיות חריגה ממפלס הרעש דיור חליפי. (2
 (.א)קטן  עיף זה לא תיכלל במכסת החריגות האמורה בס קטן )ב( חריגה בהתאם לסעיף .ג
תשתית  מיזם, ניתן יהיה, לצורך קידום בהוראות לפי חוק למניעת מפגעיםעל אף האמור  .ד

, להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, לאומית
, או לבצע כל עבודה שאיננה כרוכה בגרימת רעש, כמשמעותה בתקנות 1979-התשל"ט

חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בכל שעה משעות האמורות, לצורכי 
 היממה במהלך כל אחד מימי השבוע, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק זה.

תשתית  מיזם, ניתן יהיה לצורך קידום הוראות לפי חוק למניעת מפגעיםעל אף האמור ב .ה
כלי אשפה, חביות, מכלי גז , לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים לרבות מלאומית

מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באזור מגורים, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש, בכל 
 שעה משעות היממה במהלך כל אחד מימי השבוע, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק זה.

י )ה(, היה חוק עזר שהתקינה רשות מקומית בעניין מפגע-על אף האמור בסעיפים קטנים )א( .ו
רעש מאפשר קידום מיזם באופן מהיר או יעיל יותר מאשר ההוראות הקבועות בהחלטה זו, 
תודיע חברה מבצעת לרשות המקומית על כך והיא תפעל בהתאם לאותו חוק עזר ביחס 

 לעבודות הנדרשות לטובת המיזם. 
  –לעניין סעיף זה  .ז

לעוברים ושבים ומפלסו  רעש המפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או - "המפלס המירבי לרעש"
 :עולה על הערכים הגבוה מבין אחד מאלה

דציבל  20, בתוספת 1990רעש שערכיו המרביים הם כקבוע בתוספת הראשונה בתקנות  (1
 בשעות היום כהגדרתן בתקנות אלו;

, בתוספת שיעור 1990רעש שערכיו המרביים הם כקבוע בתוספת הראשונה בתקנות  (2
 אפקטיביות המיגון של המבנה;

, בתוספת 1990מפלס רעש הרקע השעתי שווה הערך באתר מסוים, כמשמעותו בתקנות  (3
 דציבל. 5

 השר להגנת הסביבה יהיה רשאי לתקן את התוספת בהסכמת שר האוצר.  . 9
 

 צו הפסקה מנהלי
-ו 203על אף האמור בחוק התכנון והבנייה, לעניין צו מנהלי כהגדרתו בסעיפים לקבוע בחוק כי  . 10

 5לא ינתן צו הפסקה מנהלי ביחס למיזם תשתית לאומית שאורכו מעל ן והבנייה, לחוק התכנו 218
ימים, ולא יוארך צו כאמור או ינתן צו באותו עניין, אלא בהסכמת הוועדה לתיאום תשתיות כהגדרתה 

 .בחוק משק הגז הטבעי
לא פגעים, , על אף האמור בחוק למניעת מלקידום מיזם תשתית לאומיתכי בכל הנוגע  ,לקבוע בחוק . 11

צו באותו  ינתןימים, ולא יוארך צו כאמור או  5מעל  שאורכוב לחוק, 11לפי סעיף ינתן צו הפסקה 
 עניין, אלא בהסכמת הוועדה לתיאום תשתיות כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי.

, לא יינתן צו 1984-ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד13לקבוע בחוק כי על אף האמור בסעיף  . 12
ימים, ולא  5תשתית לאומית שאורכו מעל  מיזםקיון שיש בו כדי להשפיע על קידום לשמירת הני

יוארך צו כאמור או ינתן צו באותו עניין, אלא בהסכמת הוועדה לתיאום תשתיות כהגדרתה בחוק 
 .משק הגז הטבעי

 
 יערות

נפיק ( להפקיד היערות –להטיל על פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן   . 13
א לפקודת היערות להעתקה או לכריתה, לפי העניין, של העצים 15-ו 15רישיונות לפי סעיפים 

המסומנים באותו סקר לכריתה או להעתקה יחד עם אישור סקר עצים בשלב התכנון המפורט של 
 בלבד. תהרלוונטי ובהתאם לתכנית מיזמי תשתית לאומית

 
 עתיקות

יזם תשתית לאומית, ביצוע חפירות בדיקה יוכל להיעשות גם לקבוע בחוק כי בכל הנוגע לקידום מ . 14
 על ידי גופים פרטיים או ציבוריים נוספים.

לקבוע בחוק כי רישיון חפירה עבור מיזם תשתית לאומית ינתן לגוף כך שישמש כרישיון לטובת  כל  . 15
 אתר המשמש לטובת קידום מיזם תשתית לאומית.
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 רישום תשתיות ושיתוף תשתיות
חוק כי גוף תשתית המבקש להקים או להעתיק תשתית אותה מפעיל או מחזיק, יעביר למרכז לקבוע ב . 16

 (.מיפוי התשתית –מיפוי ישראל מפת עדות, המכילה מידע המפרט אודות התשתית )להלן 
( עבודת גישוש -לקבוע בחוק כי גוף תשתית המבצע עבודה לבדיקה וגילוי תשתיות או קרקע )להלן  . 17

יר את ממצאי עבודת הגישוש ובהם מיקומם המדויק של התשתיות שנמצאו על באזור מסוים, יעב
 ידו באזור זה למרכז למיפוי ישראל.

להטיל על המרכז למיפוי ישראל, להעביר, לבקשת גוף תשתית, את ממצאי עבודת הגישוש ומיפוי  . 18
 יות.התשתית העדכניים שהתבקשו אודות אזור מסוים, באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשת

לקבוע בחוק כי גוף תשתית המבקש לבצע עבודת תשתית באזור שבו התבצעה בשנה האחרונה  . 19
עבודת גישוש והמידע בדבר עבודת הגישוש מצוי ברשותו, יודיע על כך לגוף תשתית עימו הוא 
מבצע תיאום תשתיות, וגוף התשתית לא יהיה רשאי לבקש ביצוע עבודת גישוש נוספת באזור כאמור 

 יאום תשתיות.לצורך ת
 או מחזיק שהוא התשתית של ומיפוי איתור להשלמת הליך יערוךלקבוע בחוק כי גוף תשתית   . 20

ארבעה  תום שעד כך, הנדרש ככל כל אחת מתכניות מיזמי התשתית הלאומיים, בשטח מפעיל
מיזמי תשתית לאומיים, או מיום אישור מיזם כמיזם תשתית לאומית  חוק של תחילתו מיוםחודשים 

 .כאמור מפעיל או מחזיק שהוא התשתית לגבי המידע כלל ברשותו יהיה פי העניין.ל
לקבוע בחוק, כי כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, יעבירו את כלל המידע אודות סוג הקרקע או  . 21

 ימים. 150מצאי התשתיות למרכז למיפוי ישראל לטובת הקמת מאגר ארצי אחיד תוך 
ים ובהשתתפות רשות החברות הממשלתיות, משרד התחבורה, להקים צוות בראשות אגף תקציב . 22

 משרד האנרגיה ורשות החשמל, אשר יבחן:
את אופן שילוב התשתיות בין חברות התשתית. הצוות ימליץ על מתודולוגיה לבחינת כדאיות  .א

של שילוב תשתיות והיתכנות של שילוב תשתיות, ועל מנגנון למימון, והקמה ותפעול של 
 ת כאמור.תשתיות משולבו

הצוות יבחן הגדרת קריטריונים הכוללים: בחינת כדאיות כלכלית משקית, היתכנות הנדסית  .ב
 ושיקולים תכנונים אשר בקיומם ניתן יהיה להבטיח שיתוף תשתיות.

 
 תקשורת

 1982 –)ב( לחוק התקשורת )בזק ושירותים( התשמ"ב 25לקבוע בחוק כי על אף האמור בסעיף  . 23
במקרה שבו סלילת דרך או שינויה נעשה על ידי המקים,  ובכפוף לתיאום  ,חוק התקשורת( –)להלן 

 ( לחוק התקשורת בין המקים לבעל הרישיון יקבע כלהלן:1)א()25התכנית המפורטת לפי סעיף 
)א( לחוק התקשורת. ההודעה תכלול, 25המקים ימסור לבעל הרישיון הודעה כאמור בסעיף  .א

בודות ההעתקה והקמתה של התשתית הפסיבית בין היתר, את המועד להשלמת ביצוע ע
 (. הודעת המקים -( לחוק התקשורת, לצורך סלילת דרך או שינויה )להלן7)י()5כהגדרתה בסעיף 

ימים בהודעה מפורטת לעניין ביצוע עבודות  21בעל הרישיון ישיב להודעת המקים בתוך  .ב
(, הפסיבית התשתית תהעתק עבודות –העתקה והקמה של התשתית הפסיבית על ידו  )להלן 

 כולל עלות ולוחות זמנים מפורטים.
ככל שהצעת בעל הרישיון כאמור בסעיף קטן )ב(, שונה מהמועד להשלמת העבודות כאמור  .ג

אשר ייקבע בתזכיר החוק בהלימה למחירונים בהודעת המקים, חורג מנגנון התמחור 
ימים, רשאי המקים,  21וך המקובלים בשוק, או שבעל הרישיון לא הגיב להודעה של המקים בת

לבצע בעצמו את עבודות ההעתקה או ההקמה של התשתית הפסיבית, באמצעות קבלן המוסמך 
-()ט( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1)ד()261הוראות סעיף  בנוסף יקבע כילביצוע העבודה. 

 .העתקת התשתית הפסיבית, יחולו על עבודות 1965
ג(, תית בהתאם להוראות שיקבעו כמפורט בסעיף קטן )ביצע המקים את עבודות העתקת התש .ד

בעל הרישיון יהיה רשאי להציב, מפקח מטעמו באתר ביצוע העבודות, תוך חיוב המקים 
ולפי שעות הפיקוח  החשב הכללי במשרד האוצר,בתשלום שכרו של המפקח על פי תעריף 

 בפועל עם סיום ביצוע העבודות
הפסיבית על ידי המקים בהתאם להוראות סעיף קטן בסיום ביצוע עבודות העתקת התשתית  .ה

ימסור המקים הודעה לבעל הרישיון, ובעל הרישיון ישלים את הסרת וחיבור מתקן הבזק  )ג(,
 מיום מתן הודעת המקים כאמור.החל , כפי שייקבע בחוקבתוך מספר ימים 

קבוע הוראות , לוהבטיחות בדרכים שר התקשורת רשאי, תוך קיום היוועצות עם שר התחבורה .ו
 לעניין אופן תכנון וביצוע עבודות ההעתקה וההקמה של התשתית. 

 בסעיף זה:  .ז
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 –חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, חברת נת"ע  –"  חברת תשתית"
החברה הלאומית לדרכים בע"מ, חברת  –נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, מע"צ 

חברת נמל אשדוד בע"מ, חברת נמל חיפה בע"מ, חברת נמלי אילת בע"מ,  רכבת ישראל בע"מ,
 .וגופי ביצוע נוספים שיקבעו בחוק פיתוח ונכסים בע"מ –חברת נמלי ישראל 

 המדינה, חברת תשתית או מי מטעמן. –" המקים"
 

 מסירת שטח לרשות מקומית
ואחזקת השטח בו נמצאות  על תפעול האחריות העברתכללים ולוחות זמנים להסדרת לקבוע בחוק  . 24

הרשות המקומית שבאזור שיפוטה פותחו לידי הקימה או פיתחה חברה מבצעת ממנה תשתיות שה
 התשתיות, לפי העקרונות הבאים: 

על עבודות העל המועד המשוער לסיום רשות המקומית יהיה להודיע לחברה מבצעת על  .א
ודעה תוכל לפרט גם חלק ימים לפני תום ביצועם בפועל. הה 60-לא יאוחר מהתשתית 

ימים ממועד ההודעה ואין צורך בהמתנה לסיום  60מהתשתיות שביצועם עתיד להסתיים בתוך 
 לשם שליחת הודעה זו.על התשתית עבודות הכלל 

על חברה המבצעת תהיה רשאית להודיע להרשות המקומית לאחר מסירת ההודעה כאמור,  .ב
ימים מיום סיום העבודות  30מור תימסר בתוך . ההודעה כאהליקויים שהתגלו בעבודות שביצע

 יהיה לתקן את הליקויים שהתגלו בתוך זמן סביר.חברה מבצעת בפועל ועל 
לאחר תום המועד האמור בסעיף קטן )א( או תיקון הליקויים שהתגלו בהתאם לסעיף קטן )ב(,  .ג

לא יאוחר בכל מקרה, ו, הרשות המקומיתתשתיות לידי ההסמכות לגבי לפי המאוחר, תועבר 
 בפועל.  התשתית עבודותשלמת התום ימים מיום  120-מ

בסעיף  תגלעו מחלוקות לגבי תיקון התשתיות שהסמכות לגביהם הועברה  כאמורככל שי .ד
בפני ביניהן ליישב את המחלוקות חברה מבצעת והרשות המקומית יהיו רשאיות , קטן)ב(

בפניה  -לא נפתרה בדרך זו  במשרד הפנים, ואם המחלוקתהרלוונטי ממונה על המחוז ה
 לערכאה השיפוטית המתאימה.

 
 תכנון ורישוי

לחוק התכנון  53"על אף האמור בהוראות סעיף   , כך שב לחוק התכנון והבנייה6לתקן את סעיף  . 25
, יראו את התכנית שאושרה בוועדה לתשתיות לאומיות כמאושרת בידי הממשלה בתום והבנייה

לה, אלא אם כן ביקש חבר הממשלה, במהלך התקופה  ארבעה עשר ימים מהמועד שהוגשה
 .האמורה, להביא את התכנית לדיון בממשלה

 
 רישוי עסקים

-(, התשע"ח33לתקן את חוק רישוי עסקים בהתאם להוראות הצעת חוק רישוי עסקים )תיקון מס'  . 26
ה , בנוסח שוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הניחה על שולחן הכנסת לקריאה שני2018

 ושלישית, שעניינה רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית, בשינויים הבאים:
המנהל הכללי של משרד המשפטים יתווסף כחבר נוסף בצוות המייעץ, שמוקם לצורך מתן  .א

 המלצה לממשלה על החלטה שעסק מסוים הוא בעל חשיבות לאומית;  
 מיזם תשתית לאומית יחשב כעסק בעל חשיבות לאומית; .ב
מצוי העסק  פעילותת תכלול נציג שר אשר תחום לאומי וי לעסקים בעלי חשיבותרשות הריש .ג

 באחריות משרדו;
 .2018-(, התשע"ח34שינויים המחויבים נוכח תיקונים שנעשו בחוק רישוי עסקים )תיקון מס'  .ד

 
 תיקון לחוק המטרו

שבשתיקה  לתקן את חוק המטרו כך שלעניין בקשה להקצאת תדר, לא יחול המנגנון בדבר אישור . 27
 .לחוק)ה( 51 הקבוע בסעיף

ולקבוע בו כי תחנות רכבת תחתית יהוו  סוג נכס לצורך קביעת סכום הארנונה  לתקן את חוק המטרו . 28
  ש"ח למטר רבוע.    51שתטיל רשות מקומית, כאשר הסכום המירבי והמזערי יעמוד על 

 
 פיתוח עסקי בגופי התשתית

היתר בנייה או כל אישור  תשות מקרקעי ישראל לקבלנדרש אישור מאת רש ככללקבוע בחוק כי  . 29
ימים מהמועד שבו  45אחר לשם בינוי תשתית, תאשר רשות מקרקעי ישראל את הבקשה בתוך 

ימים ולא התקבל אישור רשות מקרקעי ישראל, יראו את הבקשה  45הוגשה לאישור; חלפו 
 כמאושרת. 
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ימים ממועד קבלת  45פני המועצה, בתוך להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לדיון ל . 30
 :בהתאם לעקרונות הבאיםהחלטה זו, הצעת החלטה 

 . ןהמוקצים לה במקרקעי ישראלת ילבצע פעילות מסחרית נלוו גוף תשתיתלאפשר לכל  .א
יהיה בדרך של תמלוג שנתי, אשר יהיה בשיעור של בעד הפעילות המסחרית הנלווית התשלום  .ב

. השיעור ייקבע בשים הפעילותשהתקבלו אצלה מביצוע תית מסך הכנסות חברת התש אחוז
 לב לצורך לעידוד פיתוח עסקי במקרקעין וניצול מירבי של המקרקעין על ידי חברות התשתית.

עם חברות הסכמי חכירה, פיתוח או כל הסכם אחר, שנחתמו בעבר ביחס להחלטה זו תחול גם  .ג
 התשתית, ככל שהיא מטיבה. 

  .39-ו 38סעיפים לעניין   . 31
 אחד מאלה: – "תשתית"
 בחוק תשתיות לאומיות; התשתית לאומית כהגדרת .א
 דרך; הייעודשפרויקט תשתית שנבנה על קרקע  .ב
 )ב(-לסעיף קטן )א( ות יפעילות מסחרית נלוו .ג
  , בהתאם לייעוד התכנוני החל במקרקעין.שימוש סחיר בהיקף מוגבל –" תיפעילות מסחרית נלוו"

 
 שפעה חיצוניתחלוקת הכנסות בהתאם לה

לקבוע כי עם כל החלטת ממשלה או ועדת שרים לאישור תכנית תשתית לאומית או תקנית מתאר   . 32
ארצית להקמת תחנת כח או למתקן לטיפול בפסולת, שרת הפנים תקים ועדת חקירה ותפרסם צו 

ב לפקודת 9לחלוקת הכנסות בהסכמת שר האוצר. הועדה תשקול, לצד השיקולים האמורים בסעיף 
עיריות, את התפזרות ההשפעות החיצוניות בין שטחי הרשויות הסמוכות לתחנה. אין בהקמת ה

 הועדה כדי לעכב את אישור התכנית.
 

  –החלטה זו ב . 33
ביצוע פעילות או פעולה בידי  שםאישור או רישיון הנדרש לפי כל דין מגורם מוסמך ל –" אישור"

שנתן פטור מביצוע פעילות או פעולה וכן  כשיראדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מ
 ;לאדםגורם מוסמך לפי כל דין 

 ;1996-התשנ"ו ,)ב( לחוק משק החשמל58כהגדרתה בסעיף  –" אנרגיה מתחדשת"
, רשות מקומית, תאגיד משרדי הממשלה ,ממשלת ישראלכל אחד מהגופים שלהלן:  –" גוף ציבורי"

בשליטה של הממשלה או של רשות מקומיות, לרבות  תאגיד שנמצא בבעלות אושהוקם לפי חוק, 
 חברה בת ממשלתית או חברה עירונית.

 גוף המפעיל או המחזיק תשתית; –" גוף תשתית"
גוף ציבורי או גוף תשתית, שחברה מבצעת נדרשת לקבל ממנו אישור לביצוע  -" גורם מוסמך"

 ;תשתית לאומיתמיזם פעולה או לבצע עימו תיאום תשתיות, לשם ביצוע פעולה לקידום 
חברה האחראית על הקמה וקידום של פרויקט תשתית לאומי מכוח חוק, החלטת  –" חברה מבצעת"

   ממשלה או הסכם עם הממשלה;
 ;2021-חוק רכבת תחתית )מטרו(, התשפ"ב -" חוק המטרו"
 ;1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה -" חוק התכנון והבניה"
 ;1961-למניעת מפגעים, תשכ"אחוק  -" חוק למניעת מפגעים"
 ;2002-משק הגז הטבעי, התשס"בחוק  –" הטבעי הגז משק חוק"
 ;1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -" חוק רישוי עסקים"

לצורך הקמת , 1996-התשנ"ו ,גוף הפועל בהתאם לחוק משק החשמל –" זם אנרגיה מתחדשת"י
מנכ"ל או בעל תפקיד מקביל בגורם  -" מנהל הגורם המוסמך";מתקן לייצור אנרגיה מתחדשת

המוסמך אם אין מנכ"ל לגורם המוסמך. אם אין מנכ"ל לגורם המוסמך או בעל תפקיד מקביל בגורם 
 ;בעל התפקיד הבכיר ביותר בהנהלת הגורם המוסמך -המוסמך 

 ;משרדי הממשלה לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם -" משרדי הממשלה"
 ;מפה שמתארת את הבנייה או הפיתוח, כפי שבוצעו בפועל  (as made)" -"מפת עדות

תכנון או ביצוע של עבודה הקשורה בתשתיות של גוף תשתית ובכלל זה הקמה,  –" עבודות תשתית"
 פיתוח והעתקה של תשתיות;

תשתית תיאום בין חברה מבצעת לגוף תשתית לשם ביצוע עבודות להקמת מיזם  –" תיאום תשתיות"
 זה תיאום לפי דין או לפי תוכנית או היתר מכוח חוק התכנון והבנייה. , ובכלללאומית

 ;1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן –" 1990תקנות "
-לרבות דרכים, מסילות ברזל, נמלי ים, נמלי תעופה, מיתקנים וקווים עיליים או תת –" תשתית"

לאחסון של חשמל, בזק כהגדרתו בחוק קרקעיים להולכה, לחלוקה, להספקה, להעברה או 
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 .התקשורת, ביוב, מים, דלק, גז או חומרים מסוכנים, וכן תשתית לסילוק פסולת או לטיפול בביוב
 

 
 דברי הסבר

 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
ן היתר הקמת מיזמי תשתית בישראל היא אחת מן המשימות המורכבות והחשובות במשק הישראלי, בי

על רקע מחקרים שונים המעידים על קשר בין  הפריון במשק לרמת התשתיות בו. מדינת ישראל סובלת 
ממחסור בתשתיות בין היתר לאור המורכבות והקושי שבהקמתם. מחסור זהעלול אף להתעצם בשל קצב 

 . על מנת לייצרגידול אוכלוסייה גבוה במיוחד. אלו משפיעים הפריון ועל רמת החיים של תושבי המדינה
רמת תשתיות נאותה בישראל, אשר צפויה להפחית את הגודש, להבטיח את אספקת החשמל, לעמוד 
ביעדי האקלים והאנרגיה המתחדשת, להגדיל את הפריון ולהניב תועלות כלכליות, חברתיות ואורבניות, 

ת, הקמת מיזמי עם זאמקימה מדינת ישראל מספר מיזמים לאומיים שיאפשרו את השגת מטרות אלו. 
תשתית בישראל נתקלת בחסמים רבים אשר מקשיים על היכולת לבצע את מיזמי אלו בזמנים קצרים ככל 

 שניתן. 
על מנת לאפשר את קידום מיזמי התשתית הלאומית, עוסק החוק בהסרת חסמים העומדים בהקמת 

הרגולציה המקשה על  מיזמים מסוג זה, תוך עידוד שיתוף פעולה בין גופי התשתית השונים וצמצום
  קידום הפרויקט.

 1סעיף 
מוצע להגדיר לא יותר מעשרה מיזמים אשר חשיבות והתועלת המשקית מקידומם היא הגדולה ביותר, 
כמיזמי תשתית לאומיים אשר עליהם יחולו ההסדרים הקבועים בהחלטה. הרשימה תאפשר תעדוף של 

 ד גופים ציבורים וגופי תשתית.אותם מיזמים, לרבות מתן עדיפות בטיפול ובמענה מצ
 3 -ו 2סעיף 

היערכות, תיאום, שיתוף פעולה, והפניית קשב ומשאבים הקמת מיזמי תשתית גדולים ומורכבים דורשים 
כי המנהל הכללי של כל רבים מצד גורמי מקצוע ורגולטורים רבים, בממשלה ומחוצה לה. משכך, מוצע 

 הטיפול במיזמי תשתית לאומיות. ה איש הקשר האחראי על גורם שיהיגוף ציבורי או גוף תשתית ימנה 
בנוסף, בשל החשיבות הרבה שרואה הממשלה בייצור אנרגיה מתחדשת והיעדים שהציבה לעצמה מוצע 
להחיל הוראה זו ביחס למיזמי אנרגיה מתחדשת. עוד מוצע כי מנכ"לי הגורמים המוסמכים יפעלו ליצירת 

ן שירות מיטבי מצד איש הקשר. מאחר שהגורמים המוסמכים יכולים מערך תמריצים ויעדים שיבטיחו מת
להיות משרדי ממשלה, רשויות ויחידות סמך וכן חברות ממשלתיות מוצע לקבוע כי המנגנון יקבע ביחד 

 עם נציבות שירות המדינה ועם רשות החברות הממשלתיות. 
  4סעיף 

לקבוע כי גוף מוסמך יגדיר נהלים הנדרשים במטרה להבטיח רמת שירות נאותה בהקמת פרויקטים, מוצע 
לטובת טיפול בפניות השונות אליהן הוא נדרש במענה מתוקף סמכותו, וכן להתחייב למשך הזמן בהם 
יתן מענה. כך, יהיה ניתן לחסוך זמן ומשאבים רבים אשר נגרמים כיום מחוסר בהירות ואחידות בבקשות 

 למידע. 
 6-ו 5סעיף 

תיאום התשתיות, ועל מנת לאפשר את קידום מיזמי התשתית הלאומיים  לאור המורכבות שבהליך
ולהימנע מעיכובים שמשיתים נזק נרחב על הציבור מוצע לקבוע לוחות זמנים לטיפול ומענה של גוף 
ציבורי או של גוף תשתית בבקשות חברה מבצעת, כך שגוף שאם גוף לא השיב לבקשה לאישור  תוך 

ון אישור שבשתיקה כך שיראו את הגורם המוסמך כמי שאישר את הבקשה. פרק זמן כאמור, יחול מנגנ
כמו כן, במטרה לאפשר את קידום הפרויקט מוצע לקבוע כי גורם מוסמך לא יתנה את מתן האישור 

 הנדרש על ידו בפעולה שאינה נוגעת באופן ישיר למתן האישור.
 7סעיף 

בצורה לא אחידה. העברת המידע מתרחשת כיום הליך תיאום התשתיות מנוהל בין חברות התשתית 
בדואר, בדואר אלקטרוני ואמצעי תקשורת שונים. חלק מגופי התשתית התחילו להשתמש במערכת 
הלאומית לתיאום תשתיות באופן שמאפשר ניהול פניות התיאום תשתיות, תוך שמירת חומרי המידע 

סדר בין מיזמי התשתית. יחד עם זאת,  ותיעודם, בקרה על זמני המענה בהליכים אלו ואף תעדוף ויצירת
שימוש במערכת על ידי כלל גופי התשתית צפוי לייצר השפעה מטיבה משמעותית על התהליך ומכאן 
הערך כי כלל גופי התשתית יעברו לשימוש במערכת. השימוש במנגנון אחיד צפוי להקל ולטייב על 

 וב ובקרה עליו.התהליך המורכב והארוך של הליך תיאום התשתיות ולאפשר טי
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 9-ו 8סעיף 
נדרשת וודאות רגולטורית גבוהה ככל הניתן, לרבות  לאומית תשתית מיזמימורכבות שבהקמת הבשל 

 מיזמיםבתחום מניעת הרעש. לכן, מוצע לעגן בחקיקה ראשית סף רעש המותר לפעולות ההקמה של 
סף הרעש תהה רעש המפריע לאדם וכן את כלל ההוראות הנלוות לכך. מוצע לקבוע כי ההגדרה ל זה מסוג

בקרבת מקום, ולא רעש העשוי להפריע, וזאת מתוך איזון האינטרסים בין הימנעות מהפרעה ממשית 
לציבור ובין קידום הפרויקט. כמו כן, סף הרעש המוצע מתבסס על תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי 

ים שיהיו יחודיים למיזמי תשתית, בהתאם מספר שינוי מציע(, ו1990 תקנות –)להלן  1990-סביר(, התש"ן
. כמו כן, בכדי לאפשר לחברה לבצע פעולות מורכבות והתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעבר

וייחודיות באופן יעיל וממוקד, שימזער את מטרד הרעש, מוצע לאפשר לה לחרוג מסף הרעש האמור 
הגדרה חד משמעית לרעש, כך שתביא בחשבון  למשך מוגבל של שעות בשנה. כמו כן מוצע לקבוע בחוק

 את הפחתת הרעש שנגרמת כתוצאה מהתקנתו של מיגון אקוסטי דירתי.
מכיוון שסעיפים אלו מחליפים את ההסדר החוקי הקיים, מוצע לכלול בהם, בדומה להנחיות הקיימות 

דמים, לשם מניעת היום, סעיף המסדיר את הסמכות לחרוג מסף הרעש ומהמכסות האמורות בסעיפים הקו
סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, 
ובלבד שחברה מבצעת נקטה באמצעים סבירים למניעת הרעש ולהפחתתו. עוד מוצע לקבוע בחוק שעל 

, ניתן יהיה להפעיל מכונה 1979אף אמור בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט 
לצרכים המפורטים, וכן לבצע פעולות פריקה, טעינה וכיוצא באלה בכל שעות היממה ובמהלך כל 

 .המוגדרים הרעש מספי חורגת לא עוד כל זאתהשבוע, 
 12-10סעיף 

בעקבות לקחי העבודות להקמת קווי הרכבת הקלה במטרופולין דן, ובמטרה למנוע שימוש לא ענייני 
ידי הגורמים המוסמכים לכך לפי חוק התכנון והבניה, חוק למניעת נפגעים, והחוק -ים מנהליים עלבצוו

 מיזמי תשתית לאומייםלשמירת הניקיון, אשר עלולים לפגוע ללא הצדקה מהותית בלוחות הזמנים של 
לפרק תושפענה העבודות לטובת קידום מיזם תשתית לאומית,  , מוצע לקבוע שלאםואף לייקר את עלות

זמן העולה על חמישה ימים אלא באישור הוועדה לתיאום תשתיות כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי 
 .2002-התשס"ב

 13סעיף 
הקמת מיזמי תשתית לאומיים דורשים תיאומים בין גופים ומתכללים רבים ובהם פקיד היערות, באותם 

 .בהתאם לפקודת היערות מצבים בהם לצורך הקמת התשתית נדרשת כריתה או העתקה של אילנות,
גורמים שונים משמשים כפקיד יערות, ובהם פקיד היערות הארצי ועובדי העיריות אשר בשטחן מצויים 
העצים. על מנת לאפשר את טיפול אחיד ויעיל ברשיונות הכריתה בכל הנוגע למיזמי תשתית לאומית 

ברה המבצעת מיזם תשתית לאומית מוצע לקבוע כי הגורם שיהיה אחראי ליתן רישיונות כריתה בפועל לח
 הארצי. פקיד היערות יהיה

 15-ו 14סעיף 
כיום, רשות העתיקות אינה מאפשר לגורמים נוספים לקבל רישיון לחפירות הצלה. הדבר מוביל לעיכובים 
בביצוע אותן חפירות, שמובילים לפגיעה בקידום מיזמי תשתיות, ובפרט מיזמי תשתית לאומיים. מסיבה 

לקבוע כי חפירות בדיקה יתבצעו על ידי גורמים נוספים, שיקבלו רישיון מרשות העתיקות. בכך זו, מוצע 
זמני הטיפול בנושאים אלו יוכלו להתקצר באופן משמעותי. בנוסף, מוצע לקבוע כי גוף שקיבל רישיון 

ות לביצוע חפירה יהיה רשאי לבצע חפירה גם באתרים נוספים שמצויים בשטח הנדרש לביצוע העבוד
 להקמת התשתית הלאומית. 

 16-21סעיף 
הליך תיאום התשתיות כולל בתוכו בקשות רבות של מידע מגופי תשתית אחרים, אשר זמני המענה 
עשויים לארוך זמן רב בין היתר לאור התשומות הרבות הנדרשות מחברה מבצעת לתיאומי תשתיות למול 

הקים או להעתיק תשתית יעביר את המידע אודות גופים אחרים. על כן מוצע, כי גוף תשתית אשר מבקש ל
מיקומה של התשתית למרכז מיפוי ישראל. כאשר חברה מבצעת תידרש לקבל מידע אודות תשתית 
מסוימת, תפנה החברה למרכז למיפוי ישראל ותקבל את המידע הרלוונטי אודות כלל התשתיות בשטח 

 בו נדרשת לבצע את העבודות.
י התשתית מבצעים פעמים רבות עבודות גישוש, שמטרתן למצוא את מיקום נוסף על קבלת המידע, גופ

התשתית המדויק בקרקע. מוצע, על מנת לחסוך בזמן ובמשאבים, לקבוע כי גוף תשתית אשר ביצע 
עבודות גישוש באזור מסוים, יעביר את המידע למרכז מיפוי ישראל, ועבודות גישוש אלו יהיו תקפות 

 ותר את ביצוע אותה הפעולה על ידי חברות אחרות בשטח.לאותה השנה, באופן שיו
 22סעיף 

הקמת תשתיות בישראל נעשית על ידי גופים שונים אשר פועלים על מנת לקדם את האינטרס של כל 
תשתית בנפרד: צמצום עלויות, צמצום לוחות זמנים, הפחתת הנטל התפעולי. יחד עם זאת, העדר תפיסה 
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לוחות הזמנים והנטל התפעולי ברמה המשקית, והעדר שיקוף של חלק מתכללת הרואה את העלויות, 
מהעלויות לגופי התשתית, מובילים לכך שבחלק מהמקרים מתקיימת הקמה לא אופטימלית משקית של 
תשתיות. נכון להיום אין מתודולוגיה סדורה ואין מנגנונים למעט גופי התכנון אשר מתכננים, מתפעלים 

ואין כללים למקרים בהם גוף תשתית אחד נדרש לשתף פעולה עם גוף תשתית  ומקימים תשתית משותפת,
אחר. לפיכך מוצע שיוקם צוות אשר יבחן קריטריונים לאבחנות אלו, וכן יבחן הקמת גוף שיהיה אמור ע 

 לתכנון, הקמה וביצוע תשתיות משותפות. 
 23סעיף 

קבוע בחוק את ההסדרים המפורטים, , מוצע ל2021באוגוסט  1מיום ה 02בהמשך להחלטת ממשלה מס' 
 וזאת במטרה להסדיר את הליכי תיאום וביצוע עבודות העתקת תשתיות מול חברות התקשורת. 

 24סעיף 
כיום, כאשר חברות תשתית מבצעות עבודות במרחב של רשות מקומית, הסמכות והאחריות על השטח 

את תהליך החזרת השטח בסיום העבודות בו מבוצעות העבודות עובר לידי חברה מבצעת. על מנת לטייב 
חברה מבצעת לאתגרים ההנדסיים לרשות המקומית, חיסכון בתקציבי הפרויקט, והפניית הקשב של 

ת הפרויקט, מוצע מנגנון המאפשר את החזרת השטח על ידי חברה מבצעת גם אם לא הגיבה או מקבה
 ליקויים. לא הסכימה הרשות המקומית לקבל את השטח, ובתנאי שלא היו בו

 25סעיף 
הליכי התכנון הם אבן הדרך הראשונה בשרשרת הייצור של כל פרויקט תשתית. בישראל לעיתים משך 
הזמן להשלמת הליך התכנון של תשתיות לאומיות הוא ארוך מאוד )לדוגמא: חשמול הרכבת ומסילה 

בוק כבר בתחילת שרשרת שנים(. משכך, הליך התכנון מהווה צוואר בק 10רביעית באילון נמשכו כל אחד 
לאור כך שמוסדות התכנון הם גוף ממשלתי, מוצע לקבוע כי לא ידרש אישור הייצור של מיזמי תשתית. 

משכך  ממשלה לאישור תכניות אלו, מה שיאפשר את קיצור משך הזמנים לאישור תכניות למיזמי תשתית.
לחסוך את הצורך בקיום דיון במטרה לקצר את לוחות הזמנים לאישור תכניות תשתיות לאומיות, ו

 ב לחוק התכנון והבנייה הליך אישור מיוחד לתכניות תשתיות לאומיות.6בממשלה, מוצע לקבוע בסעיף 
 26סעיף 

רשות הרישוי לעסק כי  לו 5בסעיף  , קובע(חוק רישוי עסקים –)להלן  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח
המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך. עם זאת,  טעון רישוי בתחום רשות מקומית היא ראש הרשות

 . לא תהיה ראש הרשות המקומית אלא נציג השלטון המרכזיהרישוי  רשותבנושאים מסוימים נקבע כי 
רשות הרישוי למפעלים  ,5על אף האמור בסעיף קבע כי נ ,בפרק ב' לחוק רישוי עסקים כך למשל,

ים, שהוקמה בחוק רישוי עסקים, וחבריה הם נציג טחונייטחוניים היא מנהל היחידה לרישוי מפעלים ביב
ימים, נציג שר העבודה, טחון פנים לעניינים מסוישר הבריאות, נציג השר להגנת הסביבה, נציג השר לב

 טחון ונציג הרשויות המקומיות שימנה שר הפנים מבין ראשי הרשויות המקומיות.ינציג שר הב
ן הנוגע למילוי תפקידו, היחידה היא גם הגוף שבפניו מנהל היחידה רשאי להיוועץ ביחידה בכל עניי

טחוני, ולחברי היחידה יש ימתבצע השימוע לראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא המפעל הב
סמכויות נוספות שעיקרן הגשת בקשה ליתן צו הפסקה מינהלי, והרשות להיכנס למפעל בטחוני כדי 

בוע האם מתקיימים בו תנאי החוק והתקנות ותנאי לקבוע תנאים למתן רישיון לאותו המפעל או כדי לק
 הרישיון.

במטרה לאפשר מתן רישיון לעסק שהממשלה רואה אותו כבעל חשיבות לאומית, ואשר יש הצדקה 
שהרישוי שלו לא יהיה בידי ראש הרשות המקומית שבתחומה הוא מצוי, מוצע כי במקרים המתאימים 

טחוניים במשרד הפנים, שהיחידה שבראשה הוא עומד ים בתועבר הסמכות למנהל היחידה לרישוי מפעלי
 היא בעלת מאפיינים מתאימים גם לטיפול בעסקים בעלי חשיבות לאומית.

מוצע כי ההכרזה על עסק כבעל חשיבות לאומית תתקבל על ידי הממשלה, לאחר שמצאה כי עסק הוא 
ישוי שלו לא תהא הרשות בעל חשיבות לאומית וכי קיימת הצדקה בנסיבות העניין לכך שרשות הר

המקומית. החלטת הממשלה תתקבל לאחר מתן המלצה של צוות מנכ"לים שידון בכך. הצוות יהיה 
בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ויהיו חברים בו מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל 

גבש את המלצתו לאחר המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל משרד המשפטים. הצוות י
שנתן לראש הרשות המקומית אשר בתחומה העסק או לנציגו, הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב או בעל 

 פה, לפי בחירתו.
תיקון כאמור שולב במסגרת פרק י"ב בהצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 

החליטה הכנסת על פיצול  2018בפברואר  19, וביום 2018-(, התשע"ח2019הכלכלית לשנת התקציב 
רישוי מפעלי תשתית לאומית(,  –חלק זה מהצעת החוק ומיזוגו בהצעת חוק רישוי עסקים )תיקון 

 2018-(, התשע"ח33מטעם חברי הכנסת. בהתאם, הצעת חוק רישוי עסקים )תיקון מס'  2017-התשע"ח
חה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית אושרה על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת להנ

 , אך לא נדונה במליאה.2018בפברואר  26ביום 
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כעת מוצע לתקן את חוק רישוי עסקים, בהתאם לנוסח זה ותוך עריכת מספר שינויים. ראשית, מוצע 
שהמנהל הכללי של משרד המשפטים יתווסף כחבר נוסף בצוות המייעץ, שמוקם לצורך מתן המלצה 

על החלטה שעסק מסוים הוא בעל חשיבות לאומית. שנית, מוצע כי בנוסף לעסקים שתקבע לממשלה 
הממשלה, יחול ההסדר גם על מיזמי התשתית הלאומית שנקבעו בהתאם להחלטה זו. בנוסף,  , מוצע כי 

 נציג השר שבתחום אחריותו מצוי מיזם התשתית האמור, יהיה חלק מרשות הרישוי.
 27סעיף 

, ולקבוע כי לעניין בקשה להקצאת תדר לא 2021-חוק רכבת תחתית )מטרו(, התשפ"במוצע לתקן את 
יחול מנגנון אישור שבשתיקה הקיים כיום בחוק לגבי בקשות אחרות של חברה מבצעת מגורמים 

 מוסמכים.
 28סעיף 

מוצע להסדיר את תשלום הארנונה עבור תחנות רכבת תחתית כך שהתעריף המירבי לתשלום לא יעלה 
 ש"ח. 51 על

 29 - 30סעיף 
על מנת להימנע מעיכוב בקידום מיזמי תשתית, מוצע להסדיר כי היתרים ואישורים הנדרשים מרשות 

 ימים מיום הפנייה.  45מקרקעי ישראל, יאושרו בתוך 
כמו כן, כיום מוקמים מיזמי תשתית רבים שעלות הקמתם והפעלתם משמעותית ונרחבת. בעולם נהוג 

אלו פיתוח עסקי,  ואף לממן חלקים מהפרויקט על ידי ההכנסות מהם. כיום בהסכמים לשלב בפרויקטים 
המסחריים בין רשות מקרקעי ישראל לגופי תשתית, נתח ההכנסות הנדרשות כתוצאה מפיתוח עסקי, אינו 
מייצר כדאיות כלכלית לחברות הממשלתיות לייצר מיזמי פיתוח עסקי על גבי התשתית הקיימת, ומגביל 

 -אפשרות להגדיל את ההכנסות ולצמצם את העלויות המושטות על הציבור. כך, הסכם הרכבת הקלהאת ה
קו אדום שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל לנת"ע אינו מייצר כדאיות להפעלת פיתוח עסקי. על כן, מוצע 

יצוין,  לקבוע מנגנון לתמלוגים שישולמו לרשות מקרקעי ישראל בגין פיתוח עסקי בחברות הממשלתיות.
 תמלוגים מההכנסות.  8%כי מנגנון זה בוצע בעבר. כך, בפארק אריאל שרון רשות מקרקעי ישראל גבתה 

 32סעיף 
מתקני תשתית לאומית, בפרט מתקנים אשר עיסוקם בייצור אנרגיה ובטיפול בפסולת, מייצרים עלויות 

הרשות המקומית בתחומה חיצוניות מקומיות אשר לא תואמות בהכרח את גבולות שטחי השיפוט של 
כנית לתשתית הם מוקמים. לפיכך מוצע כי בכל מקרה בו הממשלה או ועדת שרים מטעמה מאשרת ת

ארצית הנוגעת להקמת תחנת כח או מתקן לטיפול בפסולת, שרת הפנים תמנה  רלאומית או תכנית מתא
 .של המתקנים ועדת חקירה ותפרסם צו לחלוקת הכנסות שיקח בחשבון את ההשפעות החיצוניות

 
 תקציב

 אין השפעה תקציבית.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 
 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 .2021באוגוסט  1מיום  202החלטה מס' 
 

 ההצעה עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם
לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית 

2320. 
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 תשתיות אנרגיה

 מחליטים
 –)להלן  2021ביולי  25מיום  171, להחלטה מס' 2021באוגוסט  1מיום  208מס'  בהמשך להחלטה 

באוקטובר  25מיום  465ולהחלטה מס'  2022במרץ  3( מיום 656)חק/ 1219(, ולהחלטה מס' 171 החלטה
רת של חשמל הנדרשת להפחתת הפליטות בהתאם , ולצורך הגברת היכולת לתת מענה לצריכה הגוב 2020

ובכלל כך באמצעות מעבר לרכב  171למחויבויות הבינלאומיות של מדינת ישראל כפי שעוגנו בהחלטה 
חשמלי והפחתת פליטות הנובעות מתחבורה,  ולצורך שיפור רשת החשמל הנדרשת להולכת וחלוקת 

 -חשמל המיוצר באנרגיות מתחדשות 
 

 תכנון ורישוי
(,  באופן והבניה התכנון חוק –)להלן  1965-א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה157ן את סעיף לתק . 1

 הבא:
תוכל להגדיל את היקף האספקה של חשמל לבניין ללא צורך  , כהגדרתה בסעיף האמור,חברה .א

 הבניה מהיתר עותק לחברה הציג הגדלתו או החיבור מבקשבאישור הרשות המאשרת אם 
 גדלת ההיקף נעשית באמצעות אחד מאלה: ה ואם לבניין שניתן

 הגדלת חיבור קיים של החברה בבניין;  (1
הוספת חיבור חדש בבניין שבו קיים חיבור אחר של החברה, ומתקיים לגבי החיבור  (2

 החדש אחד מאלה:
נועד לשמש מיתקן ייצור פוטו וולטאי שהספקו לא עולה על ההספק למיתקן פוטו  (א

הבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תקנות התכנון ווולטאי הקבוע ב
 ;2014-תשע"דה

( )התקנת עמדת טעינה 35הצעת חוק המקרקעין )תיקון מס' עודי כהגדרתו יחיבור י  (ב
 .  2022-לרכב חשמלי בבית משותף ודייני מקרקעין(, התשפ"ב

דרש המבקש להציג היתר בניה של יבהם לא ישהפנים רשאית להתקין תקנות למקרים  שרת .ב
ידרש המבקש להציג יוכן מקרים בהם  הבניין של הבניה לשנת לב בשיםין, ובכלל זה הבני

 ושרת הארצית לאכיפה תהארצי ההיחידמסמכים נוספים, והכל לאחר התייעצות עם מנהל 
  האנרגיה

 השנאה מתקני יתווספו( לחוק התכנון והבניה כך שלהגדרה "צרכי ציבור" 1)ב()188לתקן את סעיף  . 2
 תחנת משנה.   זהלחשמל ובכלל 

להטיל על יושבי ראש הוועדות המחוזיות להביא הצעת החלטה בפני הוועדה המחוזית שבראשה  . 3
לחוק התכנון והבניה,  28הם עומדים, לפיה הוועדה המחוזית תעשה שימוש מכח סמכותה לפי סעיף 

ה ותורה לוועדות המקומיות שבתחום המחוז, לערוך תכנית מפורטת אשר תכלול תחנות משנ
הממירות חשמל ממתח גבוה למתח נמוך ולהיפך )חדרי שנאים( וככל שידרש אף תפקיע שטחים 

מיום שבעל רישיון חלוקה כמשמעו בחוק משק החשמל הציג  שנה חצילתחנות משנה כאמור בתוך 
 בפני מהנדס הוועדה המקומית את צרכי ההשנאה בתחום הוועדה המקומית.

יום  תיקון לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  120להטיל על שרת הפנים להתקין בתוך  . 4
 (, שיכלול את העקרונות הבאים: תקנות ההיתר –)להלן  1970-ואגרות(, התש"ל

כמשמעותן בתקנות  תבוטל החובה להתקין מערכת לאספקת גז או מערכת לאספקת גז מרכזית .א
ניין יותקן שקע תלת מופעי, כל יחידת דיור שבבמטבח של בש, בבניין מגורים, ובלבד ההיתר

 . לתקנות ההיתר 20.03בסעיף   וכמשמעות
לתקנות ההיתר, המחייבת להתקין מערכת לאספקת גז  20.04תבוטל התקנה המעוגנת בסעיף  .ב

 בבניינים שאינם בנייני מגורים.
ק )ו( לחו145)ח( לחוק התכנון והבניה כך שניתן יהיה להעניק הרשאה לפי סעיף 145לתקן את סעיף   . 5

האמור, לקווים ומתקנים הנדרשים להולכת חשמל מכח תכנית מתאר ארצית אף אם התכנית לא 
 )ז( לחוק האמור. בנוסף, 145כוללת את ההוראות שבסעיף 

ומתקנים  בקווים העוסקת( לחוק האמור כך שתכנית מתאר ארצית כאמור 2)ד()261לתקן את סעיף  . 6
תיחשב כתכנית שניתן מכוחה  (המוצע לתיקונום )בהתא )ח(145סעיף  מכחהנדרשים להולכת חשמל 

להקים קוים תת קרקעיים הנדרשים להולכת חשמל ומיתקנים נלווים ללא היתר, אם התכנית כוללת 
 את כל אלה:

 מתקנים הנדרשים להולכת חשמל; עניינה של התכנית  .א
 -ןיהתכנית קובעת כי ניתן מכוחה לעשות אחד מאלה לפי העני .ב
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 להוציא הרשאה. (1
 )ד( לחוק התכנון והבניה261לפי סעיף לפעול  (2

להביא בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה הטיל על יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ל . 7
 להחלטה זו אשר יכול ותכלול: 5תכנית מתאר ארצית כאמור בסעיף 

 הגבהה או הנמכה של גובה עמודי חשמל בתוואי קו קיים או בתוואי תכנית מאושרת .א
מיקום עמודי חשמל מתוואי קו קיים או מתוואי תכנית מאושרת למרחקים ולאורך שינוי  .ב

 שיקבעו על ידי המועצה הארצית
 הוספת קטעי קווים באורך שתקבע המועצה הארצית .ג
 יליםיל או באמצעות הוספת תה ושדרוג קווים באמצעות החלפת התתחזוק .ד
 הקמת קו תת קרקעי ומיתקנים נלווים. .ה

, להטיל על שרת להחלטה זו 6בסעיף שתמ"א ת תחליט להמליץ על אישור ההמועצה הארציככל ש . 8
  מועצה הארצית.החלטת ימים מיום  30לאישור הממשלה בתוך  ההפנים להביא

 –להטיל על שרת הפנים  . 9
כך שתתוסף  , 2019-תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )תברואה(, התש"ףל לבחון תיקון  .א

, שמשלהתקין מערכת להפקת אנרגיה לשימוש הבניין מאנרגיית  חובה בבניין שאינו למגורים
 . מינימלי בערך שיורי חום או רוח אנרגיית

ימים מיום שיתוקן חוק התכנון  60)ב( להצעה זו לא יאוחר מתום 1להתקין תקנות כאמור בסעיף  .ב
 )ב(.1והבניה כאמור בסעיף 

  תיקון חוק משק החשמל
 (, בהתאם לעקרונות הבאים:החשמל משק חוק -)להלן  1996-לתקן את חוק משק החשמל, התשנ"ו . 10

בעל רישיון לניהול המערכת יהיה רשאי להתיר לבעל רישיון יצור לפעול שלא בהתאם לחוק  .א
(, ובכלל כך לחרוג מהיתר שניתן לבעל רישיון נקי אויר חוק –)להלן  2008-אויר נקי, התשס"ח

, מעשה או מחדל בניגוד לחוק האמורכ תחשב שהפעולה מבליהיצור מכח החוק האמור והכל 
פגיעה באמינות אספקת החשמל בהתאם לצפי צריכת החשמל  למניעת אם ראה שהדבר דרוש 

ובלבד כי בעל רישיון לניהול המערכת סבר כי לא ניתן  צופהרישיון לניהול המערכת השבעל 
ראות חוק למנוע את הפגיעה באמינות האספקה באמצעי אחר וכי הפעולה שלא בהתאם להו

 אויר נקי תהיה למשך הזמן המזערי הדרוש למניעת הפגיעה כאמור. 
שרת האנרגיה תהא רשאית להתקין תקנות לעניין האמור בסעיף )א( לאחר שהתייעצה עם רשות  .ב

 החשמל ועם בעל רישיון לניהול המערכת.
 רשויות מקומיות

ת מקומית לא תידרש לאישור , כך שרשו1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה45לתקן את סעיף  . 11
שר האוצר ושרת הפנים בהתקשרות ארוכת טווח לביצועו של מיזם להקמת מתקן פוטו וולטאי, ככל 
שזה אינו כולל גם רכישת שירותים נוספים שיש בצידם עלות לרשות המקומית ממקים המתקן 

 כאמור.
 קידום התחרות בשוק הגז הפחמימני המעובה 

שרד נכ"ל מצוות בראשות מת בשוק הגז הפחמימני המעובה, להקים לשם קידום ופיתוח התחרו . 12
על הצוות  .רשות התחרותנציג התקציבים במשרד האוצר ו , בו יהיו חברים נציג הממונה על האנרגיה

 יחולו הוראות אלו:
)להלן  לבחון את התפתחות התחרות במשק הגז הפחמימני המעובה )גפ"מ(להטיל על הצוות  .א

את פערי המחירים לצרכן בין ספקי גפ"מ בתוך כך , ו(תחרות במשק הגפ"מהצוות לבחינת ה –
 וחסמי הכניסה לשוק. גדולים וותיקים לבין ספקים קטנים וחדשים, חסמי המעבר בין הספקים 

להמליץ על דרכי פעולה ותהליכים אשר יביאו  "מהגפ במשק התחרות לבחינתלהטיל על הצוות  .ב
 והסרת חסמים.  יבטי מחיר וטיב השירותובכלל זה בה לקידום התחרות בשוק

 .לשרת האנרגיהיום  180יגיש את המלצותיו תוך לבחינת התחרות במשק הגפ"מ  הצוות .ג
 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
הוחלט לקבוע יעדים לייצור חשמל ( 465החלטה  –)להלן  2020באוקטובר  25מיום  465בהחלטה מס' 

הוחלט לקבוע יעדים ( 171החלטה  –)להלן  2021ביולי  25מיום  171נרגיה מתחדשת ובהחלטה מס' מא
להפחתת פליטות גזי חממה. לצורך עמידה ביעדים אלו נדרש להגדיל את היקף יצור החשמל מאנרגיה 
 מתחדשת, וכן לתת מענה לצריכה הגוברת של חשמל אשר מחליף אנרגיות אחרות, למשל על מנת לתמוך

במעבר לרכב חשמלי, מעבר לתחבורה ציבורית חשמלית, חשמול התעשייה ועוד. אספקת חשמל סדירה 
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ומתן מענה לביקושים הינם תנאי הכרחי לקיום פעילות כלכלית, והגידול בצריכת החשמל נובע גם 
מל מהגידול בתוצר בישראל והגידול באוכלוסיה. כל אלה דורשים פיתוח מתקני יצור ורשת להולכת החש

בצורה משמעותית.  לפיכך מוצע לבצע מספר צעדים אשר יאפשרו פיתוח בזמן  הנדרש של התשתיות 
 הדרושות למשק החשמל.

 
 1יף לסע

חברת ( אוסר על חוק התכנון והבניה –)להלן  1965-א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה157כיום סעיף 
חשמל לבניין ללא קבלת אישור  לספק חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מוהחשמל לישראל בע"מ 

מהרשות המוסמכת )האישור ניתן לרוב בהתאם לעמידה בהיתר הבניה(. יודגש כי השימוש במונח 
ין חוק י"לספק" הינו בהתאם ללשונו של חוק התכנון והבניה, ואולם בפועל מדובר על פעולת חלוקה לענ

ללת של הסעיף הביאה בעבר משק החשמל והכוללת את חיבור הבנין לרשת החלוקה. לשונו הכו
לפרשנות שגם הגדלת של חיבור קיים של אחת החברות או הוספת חיבור לצורך מיתקן יצור פוטו וולטאי 
בבניין שקיים בו כבר חיבור של אחת החברות, מצריכה אישור הרשות המאשרת והדבר מעכב את תחילת 

שר לעיתים נדרש לצורך מעבר המתגורר השימוש במתקן יצור פוטו וולטאי ואת הגדלת החיבור לבניין א
בבנין לרכב חשמלי והדבר יביא להפחתת פליטות וכן מהעליה בצריכת החשמל הנובעת מאורח החיים 
המודרני. בשים לב לתועלות מהגדלת חיבור קיים ומהוספת חיבור המשמש מיתקן יצור פוטו וולטאי, 

קיים ניתן לאפשר פעולות אלו בהצגת היתר וכן מהעובדה שמדובר בחיבור קיים או בבנין שבו חיבור 
הבניה של המבנה. למען הסר ספק מובהר כי אם התבצעה עבירת בניה אין הדבר מונע אכיפה באמצעים 
העומדים לכך מכח חוק התכנון והבניה.  בנוסף מוצע להסמיך את שרת הפנים להתקין תקנות למקרים 

יתר הבניה של הבניין )למשל אם מדובר במבנה בהם לא ידרש מבקש החיבור או הגדלתו להציג את ה
)ב( מוצע להטיל על שרת הפנים 8ישן( ולחלופין מקרים בהם יהא עליו להציג מסמכים נוספים. בסעיף 

 1ימים מיום שיתוקן חוק התכנון והבניה כמוצע בסעיף  60להתקין תקנות כאמור לא יאוחר מתום 
 להחלטה.

 
 2-3 פיםלסעי

 זה ובכלל לחשמל השנאה מתקני הקמתובמיוחד בשל הרכב החשמלי מצריך הגידול בצריכת החשמל 
תחנות משנה הממירות חשמל ממתח עליון לגבוה וחדרי שנאים הממירים חשמל ממתח גבוה למתח 

אלו והעובדה  למיתקניםנמוך, על ידי בעל רישיון חלוקה מכח חוק משק החשמל. הקושי במציאת קרקע 
ם מודרני ללא חשמל וכי ללא מתקנים אלו לא ניתן להבטיח אספקת חשמל כי לא ניתן לקיים אורח חיי

לחוק התכנון והבניה כך שבמידת הצורך  188נאותה מצדיק את הוספתם להגדרת צרכי ציבור שבסעיף 
ניתן יהיה להפקיע עבורם שטחים. בנוסף, על מנת להבטיח כי ועדות מקומיות אכן יקדמו את התשתית 

על יושבי ראש הוועדות המחוזיות לפעול באמצעות הבאת החלטה לוועדה הנדרשת, מוצע להטיל 
המחוזית, אשר תבטיח כי הוועדות המקומיות יפעלו בנושא זה אם התקבלה פניה לכך מבעל רישיון 

 החלוקה. 
 

 4לסעיף 
בשנים האחרונות גוברת המודעות בעולם להשפעות הסביבתיות, הבריאותיות והאנרגטיות של צריכת 

פוסיליים באזורים אורבניים. ככל שמשק החשמל עובר לייצור באמצעות כמות הולכת וגדלה של דלקים 
אנרגיות נקיות, כך גובר הצורך במעבר לשימוש בטכנולוגיות מבוססות חשמל כחלופה לטכנולוגיות 
הצורכות דלקים. איפוס פליטות גזי חממה ברמה המשקית כולל מהלכים להפסקת שריפת דלקים )לרבות 

זים דלי זיהום( על כל מגזרי המשק ועל אחת כמה וכמה במגזר הביתי, בשל הקרבה לריכוזי אוכלוסייה. ג
כחלק מצעדים אלה, פועלות מדינות למניעת קיבוע של תשתיות מבוססות דלקים ואף עושות מאמצים 

 7%-וים כלהסבת תשתיות קיימות לתשתיות מבוססות אנרגיה נקייה. כיום בישראל דלקים פוסיליים מהו
מסך צריכת האנרגיה במגזר הביתי ומשמשים בעיקר לבישול, חימום מים והסקת מבנים. גפ"מ הינו 

 מסך צריכת הדלקים במבני מגורים.  95%-תזקיק הנפט הנפוץ ביותר ומהווה כ
השימוש במערכות בישול וחימום מבוססות חשמל מבוסס על טכנולוגיה נפוצה ומוכחת ומזהמת פחות. 

אפשר את השימוש בטכנולוגיה זו יש צורך כי בדירה יוכנו בעת בנייתה שקעים תלת מופעיים על מנת ל
)תלת פאזיים( במקומות הרלוונטיים לבישול ולחימום מים. שקעים אלו הינם בעלות מזערית, כאשר 

 מתקינים אותם כבר בשלבי הבניה של הבנין.
הביתי והחלפתו בשימוש אינטנסיבי  על מנת לצמצם את שיעור השימוש בדלקים פוסיליים במגזר

במערכות מבוססות חשמל, מוצע לתת אפשרות להתקין שקעים תלת מופעיים בבניין חדש כחלופה 
לחובת התקנת מערכת גפ"מ בבניין מגורים, ובלבד שיותקנו בכל דירה שקע תלת מופעי המתאים לחיבור 

 ציה(.מערכות מבוססות חשמל )כיריים חשמליים, או כיריים באינדוק
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בבניינים שאינם בנייני מגורים, בין אם מדובר בבניין המשמש לתעשייה, מסחר או לשימוש אחר, חובת 
חיבור הבניין לגז מהווה נטל נוסף, ומכבידה על הקבלן, ולא בהכרח נדרשת לצורך אותו השימוש. לאור 

 זאת, מוצע לבטל את חובת חיבור הבניין לגז. 
 

 5-7 פיםלסעי
. עיכוב בפיתוח רשת ההולכה מקשה על עמידה ת מצריכות פיתוח של רשת ההולכהאנרגיות מתחדשו

ביעדי הממשלה ליצור באנרגיות מתחדשות ולהפחתת פליטות. הצורך בקידום מהיר של רשת ההולכה 
חס להרשאה חלף היתר י)ו( לחוק האמור המתי145בא לידי ביטוי כיום בחוק התכנון והבניה כבר בסעיף 

חס לקו תשתית תת קרקעי ומתקן נלווה שניתן להקים ללא היתר. ואולם שלב י)ד( המתי261בניה וסעיף 
)ח( לחוק התכנון 145התכנית עודנו חסם משמעותי בפיתוח רשת ההולכה. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 

המוצע, לבצע בהרשאה את הפעולות  7והבניה כך שניתן יהיה מכח תכנית שמתקיים בה האמור בסעיף 
ת ברשת החשמל העילית לצורך שיפור רשת החשמל ולשדרג אותה, וכן להקים קווים תת הדרושו

)ד( 261)ד( ללא היתר. לצורך כך אף ידרש לתקן את סעיף 261קרקעיים ומיתקנים נלווים להם לפי סעיף 
)ח(.  בנוסף 145לחוק אשר כיום לא מאפשר לבצע הקמת קו תשתיתי תת קרקעי שתוכנן בתכנית לפי סעיף 

להטיל על שרת  7להטיל על יו"ר המועצה הארצית לקדם תכנית כאמור, וכן מוצע בסעיף  6וצע בסעיף מ
הפנים להביא תכנית כאמור לממשלה תוך שלושים יום ממועד החלטה על המלצה לאישור התכנית 

 במועצה הארצית. 
 

  8 לסעיף
-כן הבנייה( )תברואה(, התש"ףאת תקנות התכנון והבנייה )תלתקן  לבחון הפנים שרת על להטיל מוצע
כך שתתוסף חובה בבניין שאינו למגורים להתקין מערכת להפקת אנרגיה לשימוש הבניין  , 2019

מאנרגיית שמש, אנרגיית רוח או חום שיורי בערך מינימלי. יצוין כי כיום מוטלת חובה שכזו על בנין 
 60)ב( להחלטה בתוך 1אמור בסעיף שהינו למגורים.  בנוסף מוצע להטיל על השרה להתקין תקנות כ

 להחלטה. 1ימים מיום שיתוקן חוק התכנון והבניה כמוצע בסעיף 
 

 9 ףלסעי
תקן את חוק משק החשמל כך שבעל רישיון לניהול המערכת יהא רשאי להתיר ליצרני חשמל מוצע ל
יש בכך צורך  (  במקרים בהםחוק אויר נקי –)להלן  2008-שלא בהתאם לחוק אויר נקי, התשס"חלפעול 

צריכת החשמל שבעל הרישיון לניהול  על מנת למנוע פגיעה באמינות אספקת החשמל בהתאם לצפי
. כיום האחריות על עמידה בהיתרי הפליטה הניתנים מכח חוק אויר נקי היא של בעל מתקן המערכת צופה

לניהול המערכת.  הייצור, ואולם האחריות על עמידה בביקושים לחשמל במדינה היא של בעל הרישיון
קיימים מקרים בהם בעל רישיון לניהול  המערכת סבור שיש צורך שתחנה תפעל שלא על סמך היתר 
הפליטה שניתן לה לפי חוק אויר נקי וזאת כדי למנוע פגיעה באמינות אספקת החשמל. משק החשמל 

וממילא הצורך  הינו דינמי ועל ההחלטות להתקבל במהירות ללא פניה לממונה מכח חוק אויר נקי,
בחשמל הוא אקוטי ועל כן מוצע להסמיך את בעל רישיון לניהול המערכת לאפשר לפעול שלא בהתאם 
לחוק אויר נקי. על מנת לאזן את הדברים אל מול המטרות לשמן נחקק חוק אויר נקי, מוצע להבהיר כי 

ערכת שלא ניתן למנוע הדבר יעשה לפרק הזמן המינימאלי הנדרש ורק אם סבר בעל רישיון לניהול המ
את הפגיעה באמינות האספקה בדרך אחרת. כמו כן שרת האנרגיה תהא רשאית להתקין תקנות בנושא 

 עצות עם בעל רישיון לניהול המערכת ורשות החשמל. ילאחר התי
 

  10לסעיף 
, עלה כי אחד החסמים העיקריים 465בהחלטת ממשלה  4במסגרת עבודת הצוות אשר הוקם מכח סעיף 

פני הקמת מתקנים פוטו וולטאיים בדו שימוש ובפרט בשטחים ציבוריים, הוא הצורך באישור שר פנים ב
ושר אוצר להתקשרויות להקמת מתקנים כאמור. התקשרויות מסוג זה נעשות כך שבניגוד למיזמים ארוכי 

אלא על ידי  טווח מסוגים אחרים, אין התחייבות לרכישת שירותים ארוכי טווח על ידי הרשות המקומית,
 .חברת החשמל. לפיכך מוצע כי לא ידרש אישור השרים להתקשרויות העונות על מאפיינים אלו

 
 11לסעיף 

מתחלק לצרכנים מצובר )קבוע( ולצרכנים ממיכל. חברות הגז מתחלקות לחברות  בישראלשוק הגז הביתי 
ידי -המוצעים עלירים . פערי המחשהן קטנות יותר ותיקות, השולטות ברוב השוק, וחברות חדשות

החברות הוותיקות  ידי -. כך, הפער בין המחיר המוצע עלגדולים במיוחדוותיקות והחדשות החברות ה
אחוזים  40-כ עומד על צרכנים המשתמשים בצוברידי החברות החדשות עבור -לבין המחיר המוצע על
ידי סוגי החברות השונים עבור -בין המחירים המוצעים על הפערים. לעומת זאת, )לפי נתוני בנק ישראל(
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מכיוון שחסמי המעבר לצרכנים בצובר הינם גבוהים  ,ממיכל הינו נמוך יותרגז ביתי צרכנים שצורכים 
-חלק מהצרכנים אינם מודעים לרמת המחירים הגבוהה המשולמת על .מצרכנים שצורכים גז ממיכל יותר

 ידם, בהשוואה לספקים אחרים. 
צוות שיבחן את התפתחות התחרות במשק הגפ"מ, חסמי המעבר בין  לאור האמור, מוצע להקים

הצרכנים, חסמי הכניסה לשוק. הצוות יגבש המלצות לקידום התחרות בשוק וימליץ על קידום תהליכים 
 יום ממועד קבלת החלטת הממשלה.  180שיביאו לפיתוח התחרות תוך 

 
 תקציב

 
 להחלטה אין השפעה תקציבית

 
 ת כוח האדםהשפעת ההצעה על מצב

 אין
 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא
 ; 2021באוגוסט  1מיום  208מס'  החלטה 

 ; 2021ביולי  25מיום  171החלטה מס' 
 ;2022במרץ  3( מיום 656)חק/ 1219החלטה מס' 
 . 2020באוקטובר  25מיום  465החלטה מס' 

 
 ההצעה עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם

יועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת ה
2023. 
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 האצת הקמת תשתיות באמצעות ייעול פינוי המוקשים

 מחליטים
לצורך עמידה ביעדי האנרגיה , אש ושדות מוקשים שפונו בשטחיהקמת תשתיות על על מנת להקל 

על כן , ו, ולטובת צרכים אחרים2020באוקטובר  25יום מ 465המתחדשת כפי שהוגדרו בהחלטה מס' 
 אל מול צרכי המשק:מערכת הביטחון  לייעל את פעילותמנת 

 
החוק לפינוי  –)להלן  2011-בחוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, התשע"א 30לתקן את סעיף  . 1

רה שניתן בהתאם (, כך שגם מנהל הרשות לפינוי מוקשים ונפלים יהיה רשאי לבטל צו סגימוקשים
 , בהתקיים התנאים הבאים: 1945תקנות ההגנה )שעת חירום(, ל 125לתקנה 

לפי כללי על עבודת המפעיל והחברה המפקחת פעלה ופיקחה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים  .א
  ;()ד(1)א()4הפיקוח שנקבעו לפי סעיף 

בכתב כי פעלו  יםמנהל הרשות לפינוי מוקשים ונפל המפעיל והחברה המפקחת הצהירו בפני .ב
 בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין.

 

 להטיל על הרשות לפינוי מוקשים ונפלים:  . 2

( בחוק לפינוי מוקשים ולהתאים את כללי הפינוי לאמות המידה 1)א()4לפעול מכוח סעיף  .א
ות פינוי בינלאומיות הבינלאומיות לפינוי מוקשים ונפלים, באופן שיאפשר כניסה של חבר

 ימים, וזאת במקום כללי הפינוי הייחודיים לישראל התקפים כיום; 60לישראל, בתוך 

להחליט בדבר אישור או דחייה של עמידת מפעיל וחברת פיקוח במפרט הלאומי לעסוק בפינוי  .ב
 יום מפניית הגורם הרלוונטי.  30שדות מוקשים או שטחי נפלים תוך 

 

 נקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת:להנחות את הרמטכ"ל ל . 3

לחוק לפינוי מוקשים בתוך שבעה ימים מיום פניית  27לתת תעודת היתר בהתאם לסעיף  .א
 הרשות, המפעיל או החברה המפקחת, לפי העניין;

ימים מיום מפניית  30נחיצות הקרקע, בתוך -לקבל החלטה על אישור עקרוני או דחייה לאי .ב
 קחת, לפי העניין.הרשות, המפעיל או החברה המפ

 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
( מהווה את התשתית החוקית החוק לפינוי מוקשים –)להלן  2011-החוק לפינוי שדות מוקשים, תשע"א

לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים. בהתאם, הרשות לפינוי מוקשים ונפלים הינה הגוף שאמון, בין היתר, 
 ל קביעת כללי הפינוי, הפעלת חברות הפינוי וחברות הפיקוח ואישור על שחרור השטחים.ע
 

תהליך פינוי שדות המוקשים ושטחי הנפלים, אשר מבוצע על ידי הרשות, הינו תהליך ארוך ומורכב 
הכולל מספר רב של אישורים מגורמים שונים, ובכך הוא מהווה חסם לקידום פרוייקטי אנרגיה רבים 

אישורים  3ב שימושים אזרחיים נוספים בשטחים אלו. כך למשל, במסגרת התהליך נדרשים ומעכ
(, אישור ועדה מייעצת ועוד. החלטה זו נועדה לייעל צה"ל –בשלבים שונים מצבא ההגנה לישראל )להלן 

את תהליך הפינוי, ולצמצם את נטל מערכת הביטחון על המשק תוך שמירה על איכות ובטיחות אזרחי 
 דינה.המ

 
 1סעיף 

ידי המפקד הצבאי בלבד, כך -כיום, לאחר אישור הרשות על פינוי הקרקע, שחרור שטח סגור נעשה על
שנדרשת חתימת הרמטכ"ל על הסרת צו הסגירה. שלב זה עלול להימשך חודשים רבים, לעיתים זמן רב 

רה מתבססת על אישור יותר מהליך הפינוי עצמו. ראוי להבהיר, כי חתימת הרמטכ"ל על הסרת צו הסגי
הרשות על פינוי הקרקע ולא מתבצעת עבודה מקצועית נוספת, כך ששלב זה אינו בעל ערך כשלעצמו. 
לכן, במטרה לייעל את התהליך ולקצר את זמני הפינוי, מוצע כי מנהל הרשות יהיה רשאי לבטל את צו 

הפיקוח הקבועים בחוק, הסגירה לאחר שפעל ופיקח על עבודת המפעיל והחברה המפקחת לפי כללי 
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והמפעיל והחברה המפקחת הצהירו בכתב בפני מנהל הרשות כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח 
 פנוי ממוקשים או מנפלים. 

 
 )א(2סעיף 

כחלק ממדיניות ממשלת ישראל להקל על המגזר העסקי, וזאת בין היתר באמצעות התאמה של הוראות 
נה בינלאומית המקובלת במדינות מפותחות, מוצע להורות לרשות רגולטוריות שונות למקובל בתקי

 Theארגון להתאים את כללי הפינוי המפורסמים על ידי הרשות ב"מפרט הלאומי" לכללי הפינוי של 

International Mine Action Standards  להלן(– IMAS בתוך )ימים. התאמה זו תקל על כניסת  60
ל, במטרה להגביר את התחרות בין חברות הפינוי הפעילות בשוק חברות פינוי בינלאומיות לישרא

 הישראלי כיום.
 

 )ב(2סעיף 
החוק לפינוי מוקשים מתיר לרשות להתקשר עם חברות שעומדות במפרט הלאומי שמפורסם על ידי 
הרשות. במטרה לקצר ולייעל את התהליך, מוצע לקבוע סד זמנים מצד הרשות למתן רישיון לחברות 

 ברות פיקוח לפעול.פינוי וח
 

 )א(3סעיף 
בחוק, הרשות, המפעיל והחברה המפקחת רשאים להיכנס לשטח סגור רק לאחר קבלת  27בהתאם לסעיף 

תעודת היתר מטעם המפקד הצבאי או מי מטעמו. במטרה לייעל את הליך שחרור הקרקע ולקצר את זמני 
 ים מיום פניית הגורם הפונה.הפינוי, מוצע להורות לצה"ל לספק תעודת ההיתר בתוך שבעה ימ

 
 )ב(3סעיף 

ידו כשטחים שאין בהם צורך ביטחוני. -צה"ל מחזיק ברשימה של שטחים צבאיים אשר הוגדרו על
שטחים אלו ממתינים לפינוי מוקשים או נפלים, לפי העניין, בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. 

ידי צה"ל כשטח שאין בו צורך -הוגדרה על במקרים בהם ישנה כוונה להקים מיזם אזרחי על קרקע שטרם
ביטחוני, בטרם תחילת תכנון המיזם, נהוג לבקש מצה"ל אישור בדבר אי נחיצות הקרקע לצרכים 

 מנת להתקדם בתהליך הקמת המיזם. -ביטחוניים על
קבלת אישור זה אורכת, במרבית המקרים, זמן רב ובהתאם מאריכה את תהליך ההקמה של פרוייקטים 

ם שונים, ובפרט פרוייקטים המתוכננים בשטחי נפלים. נוכח האמור, מוצע להורות לצה"ל להעביר אזרחיי
  ימים מיום פניית הגורם הפונה. 30החלטה בנוגע לנחיצות הקרקע בתוך 

 
 :תקציב

 .אין
 

 השפעת ההצעה על מצבת כח האדם:
 .אין

 
 החלטות קודמות של הממשלה בנושא:

 אין.
 

 המשרד יוזם ההצעהעמדת היועץ המשפטי של 
 תעמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנ

2023. 
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 היטל מימון מטרו
 

 מחליטים
היערכות לאומית לפיתוח מערכת מטרו " בעניין 2021באוגוסט  1מיום  200בהמשך להחלטה מס' 

לחקיקת חוק רכבת תחתית (, 200 מס' החלטה –לן )לה" במטרופולין גוש דן ותיקון החלטת ממשלה
 האינטרס הלאומי בקידום מיזם המטרו ומימונו, ולצורך , 2021-)מטרו(, התשפ"ב

 באופן הבא: (, המטרו חוק –)להלן  2021-"בהתשפרכבת תחתית )מטרו(,  חוקאת  לתקן . 34
אשר  מטרו מוןמיבמתחמי השפעה, בנוסף לאמור בכל דין, היטל  נכס בעלעל  יוטל כי לקבוע .א

  (.מטרו מימון היטל –המטרו )להלן  פרויקטלמימון  וישמשישולם לאוצר המדינה 
נכס במתחמי השפעה, למעט נכס המשמש כדירת מגורים  בעלעל היטל מימון מטרו יוטל  .ב

 יחידה.
חובת תשלום היטל מימון מטרו במתחם ההשפעה תחול החל ממועד תחילת עבודות הקמת  .ג

(. מנהל רשות המטרו יודיע התחילה מועד –ה בו נמצא הנכס )להלן המטרו במתחם ההשפע
לרשות המקומית בה מתחם ההשפעה בו נמצא הנכס, ולמרכז גביית הקנסות, על תחילת מועד 

 העבודות. 
סכום היטל מימון מטרו ייקבע על ידי שר האוצר בצו באישור ועדת הכספים של הכנסת )להלן  .ד

 : (, בהתאם לעקרונות הבאיםצוה –
שר האוצר יקבע בצו את סכום ההיטל למטר רבוע בחלוקה לשנים בהתאם לתקופה  (1

 אופן, הנכס מצוי שבוהגיאוגרפי  אזורה האמורה בסעיף )ד(, וזאת, בין היתר, על בסיס
תחילת ביצוע העבודות להקמת  ומועדי מקומית רשות באותה נכס של שטחו חישוב

 ; המטרו והפעלת המטרו פרויקט
ל על נכס יהיה בסכום המתקבל ממכפלת סכום ההיטל למטר רבוע הקבוע ההיטל שיוט (2

(, בשטח הנכס במטרים רבועים, כפי שנקבע לצורך תשלום הארנונה 1)ג()1בצו לפי סעיף 
 על ידי הרשות המקומית שבאזור שיפוטה נמצא הנכס; 

 סכום היטל מימון מטרו יוצמד למדד המחירים לצרכן. (3
שנה ממועד התחילה או  40י שנה בתקופה שתיפרס למשך של עד היטל מימון מטרו ישולם מד .ה

 יהיה, לבקשת בעל הנכס הוא האמור אף עלממועד מאוחר יותר שיקבע על ידי שר האוצר בצו. 
 .במועד התחילה אחד בתשלום ההיטל את שלםלרשאי 

יחד  המקומית הרשותעל ידי המקרקעין תישלח לבעל  להיטל מימון המטרותשלום הדרישת  .ו
התשלום תכלול, בין היתר, את מספר החשבון על שם  דרישת. ם דרישת תשלום הארנונהע

 .היטל מימון המטרו יופקד שבוהמדינה 
להוציא דרישת תשלום כאמור בסעיף  מחויבת תהיה המקומית הרשותעל אף האמור בכל דין,  .ז

נונה או דרישה לתשלום אר על ידה יצאה לא שבהם במקריםגם , לפי דרישת המדינה, )ה(1
 שר האוצר. נו על ידיתקושיקבעו בתקנות שי נוספיםבמקרים 

לחוק המטרו, לרבות  24מתן אישורים המותנים בתשלום מס השבחת מטרו, כמפורט בסעיף  .ח
אישורים הניתנים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ורישום בפנקסי מקרקעין, יותנו 

 בתשלום היטל מימון המטרו.
להגיש השגה על קביעת ארנונה בהתאם להוראות  תרשאיבכל דין, המדינה תהיה בנוסף לאמור  .ט

בנוגע לנכס במתחם  .1976-חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו
השפעה וככל שהוגשה השגה כאמור על ידי בעל הנכס, המדינה תהיה רשאית להצטרף כצד 

 להשגה.
 , כך שהיטל מימון מטרו1995-נסות, אגרות והוצאות, התשנ"הלתקן את חוק המרכז לגביית ק . 35

יגבה על ידי המרכז לגביית קנסות לטובת המדינה ויועבר לאוצר המדינה לצורך  1 בסעיף כהגדרתו
 .)ד( לחוק המטרו17מימון הקמת המטרו בהתאם להוראות סעיף 

 
  –לעניין סעיף זה 

 ;1969-"טהתשכ, רקעיןהמק בחוק משמעותוכ לדורות חוכר לרבות –" בעל"
 ;1963-"גהתשכמיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,  חוקכהגדרתה ב –" יחידה מגורים דירת"
 ;2021-חוק רכבת תחתית )מטרו(, התשפ"ב –" חוק המטרו"

 כהגדרתו בחוק המטרו; – "מנהל רשות המטרו"
 כהגדרתם בחוק המטרו; –" מתחמי השפעה"

עה תפוסים או פנויים, לרבות נכסים ציבוריים ופרטיים בנינים וקרקעות במתחמי ההשפ – "נכס"
 .ולמעט רחוב
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 דברי הסבר
 

 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי
 

פרויקט המטרו במטרופולין תל אביב, הוא פרויקט התשתית הגדול ביותר שתוכנן בישראל. מערכת 
ק"מ  150ומיות. אורך הקווים עולה על רשויות מק 24המטרו כוללת שלושה קווים המתפרסים על פני 

מתחמי תחבורה משולבים שמטרתם ליצור  7-דפואים ו 4תחנות. מערכת המטרו תכלול  100-מ למעלהו
 150הינה  המטרוכפי שנקבעה בחוק חיבוריות וקישוריות בתוך מערכת הסעת ההמונים. עלות הפרויקט 

 . מיליארד שקלים
 

אורבניות ממערכת מטרו גבוהות במיוחד וערכן נאמד בשווי של התועלות התחבורתיות, הכלכליות וה
 לפיתוח כלכלי משמעותי במטרופוליןלהביא צפויה , מיליארד שקלים בשנה. מערכת המטרו 34-ל 26בין 

יוכל להתנייד ברחבי המטרופולין בכל שעה ובפרט למרכזי שנפח גדול יותר של נוסעים באמצעות 
. הנגישות תאפשר הפעילות העסקית של מקומות עבודה ועסקים קיימיםאת מחזור  ובכך להגדיל העסקים

התאמה טובה יותר בין העובדים למקומות העבודה, וציפוף בין מרכזי עסקים שמצידם יהנו מיתרון לגודל 
 . כל אלו יהוו מנוף לצמיחה הכלכליתוחיסכון בעלויות. 

 
המונים בכלל, ומערכת מטרו בפרט, מביאות לפי מחקרים שונים שנערכו בעולם, מערכות להסעת כמו כן, 

שווי זכויות הבנייה הקיימות באזור הסובב את ובפרט לעליית לעליית ערכי הקרקעות הסובבות אותן 
 .ועליית רמת החיים של התושבים החיים באזור לאור הנגישות שמעניקה תשתית המטרווזאת המטרו 

 
לו של הפרויקט אשר נקבע בחוק רכבת תחתית נוכח האינטרס הלאומי בקידום המיזם, חריגות גוד

מיליארד ש"ח, נקבע בחוק המטרו כי מחצית מהסכום ימומן על  150בסך של  2021-)מטרו(, התשפ"ב
 ידי מקורות וכלי מימון המבוססים על התועלות הכלכליות שיניב הפרויקט. 

 
יב הפרויקט והעובדה כי נוכח הצורך למימון המטרו במקורות המבוססים על התועלות הכלכליות שינ

מערכת המטרו צפויה להוביל לעליית ערכי הקרקעות הסובבות אותן ולהגדלת הפעילות העסקית של 
הוטל על הממונה על התקציבים  1.8.2021-מיום ה 200עסקים במטרופולין, בהחלטת ממשלה מספר 

ות המיסים והמועצה במשרד האוצר בשיתוף מנהל הכנסות המדינה, השמאי הממשלתי הראשי, מנהל רש
הלאומית לכלכלה לגבש מודל למיסוי עליית שווי נכסים המושפעים מתכניות המטרו והוטל על שר 
האוצר להגיש את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישום המיסוי בהתאם למודל שיגובש כחלק מהצעת 

 (.הצוות –)להלן 2023התקציב לשנת 
 

עליית שווי הנכסים המושפעים מתכניות המטרו לפיו מוצע כי  בהתאם לאמור, הצוות גיבש מודל למיסוי
על בעלי נכסים במתחמי השפעה שכתוצאה מתחילת עבודות והפעלת מיזם המטרו שווי נכסיהם 
והפעילות העסקית הנובעת מהם צפויים לגדול באופן משמעותי יוטל היטל מימון המטרו, אשר יקבע על 

של הנכס, וישולם מתחילת עבודות המטרו במתחם ההשפעה בו ידי שר האוצר בצו בסכום למטר רבוע 
שנה. נוכח האמור, מוצע להטיל היטל מימון מטרו בהתאם למודל המיסוי  40נמצא הנכס ובפריסה של עד 

 שגובש.
 

 )ב( – )א(1סעיף 
מוצע, להטיל היטל למימון פרויקט המטרו, אשר יוטל על בעלי נכסים במתחם ההשפעה וזאת לאור 

שווים של הנכסים והגברת הפעילות העסקית הצפויה במתחמים אלו כתוצאה מהקמת מיזם עליית 
המטרו. היטל המימון ישולם לאוצר המדינה לצורך מימון מיזם המטרו. ההיטל יוטל על בעלי נכסים 
במתחמי ההשפעה מסביב לתחנות המטרו כהגדרתם בחוק המטרו, וזאת לפי מחקרים ולנעשה בעולם, 

 הנכסים היא הגבוהה והמשמעותית ביותר במתחמים הנמצאים באזורים אלה.  שעליית ערכי
 

כמו כן, מוצע כי ההיטל לא יוטל על בעל נכס שהוא דירת מגורים יחידה וזאת מאחר שלא מתקיימים בה 
כלל ההצדקות להטלת היטל מימון המטרו ובכלל זה אינה צפויה להגדיל הכנסות או את פעילותה 

 ת עבודות או הפעלת מיזם המטרו. העסקית נוכח תחיל
 

מוצע בנוסף, כי לאור הצורך במימון עבודות הקמת המטרו, חובת תשלום ההיטל תחול החל ממועד 
תחילת עבודות הקמת המטרו במתחם ההשפעה בו נמצא הנכס וזאת בדומה למנגנון הקבוע בהיטל 
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הוצאת היתר בנייה. על מנת סלילה לפיו החבות בהיטל סלילה תהיה בתחילת עבודות הסלילה או ב
שהרשויות הרלוונטיות יוכלו להעביר את דרישות התשלום במועד הנדרש, מוצע לקבוע כי מנהל הרשות 

 יודיע להן עם תחילת העבודות במתחם ההשפעה בו נמצא הנכס החייב בהיטל.
 

  -)ג( 1סעיף 
ומה למנגנון הארנונה לפיו שר מוצע כי היטל מימון המטרו יקבע על ידי שר האוצר בצו באופן חישוב ד

האוצר יקבע בצו את סכום ההיטל למטר רבוע בהתאם לאזור הגיאוגרפי שבו מצוי הנכס ולשלב שבו 
נמצא פרויקט המטרו )שלב העבודות או שלב הפעלת המטרו( וההיטל שיוטל על נכס יהיה בסכום 

פי שנקבע לצורך תשלום שמתקבל ממכפלת סכום ההיטל למטרו רבוע בשטח הנכס במטרים רבועים כ
הארנונה על ידי הרשות המקומית שבאזור שיפוטה נמצא הנכס. נוכח ההבדלים באופן חישוב שטחו של 
 נכס בין רשויות מקומיות מוצע כי השר יתחשב גם באופנים אלה בקביעתו את סכום ההיטל למטר רבוע.

 
 )ד(1סעיף 

ו, מוצע כי תשלום ההיטל יתפרס לתקופה על מנת להקל על בעלי הנכסים בתשלום היטל מימון מטר
במועד  אחד בתשלום ההיטל את שלםלרשאי  יהיה שנה. עם זאת, לבקשת בעל הנכס הוא 40במשך של 

 .התחילה
 

 (ז) –)ה( 1סעיף 
על מנת לפשט את מנגנון הגבייה, להקל על האזרח ולצמצם רגולציה ככל הניתן, מוצע כי השובר 

ח לבעל הנכס על ידי הרשות המקומית עם דרישת תשלום הארנונה. ישל לתשלום היטל מימון המטרו
תשלום המס יופקד לחשבון המדינה. עוד מוצע, לקבוע כי הרשות המקומית תוציא דרישה לתשלום היטל 

 מימון מטרו גם במקרים בהם לא הנפיקה הרשות שובר לתשלום ארנונה, ובמקרים נוספים.
 

 (ח)1סעיף 
ין היתר, לאור עליית שווי הנכסים בגין השקעת המדינה במיזם המטרו בסמוך היטל מימון מטרו מוטל, ב

לנכס ולכן מוצע מנגנון דומה למנגנון הקבוע במס השבת המטרו בחוק המטרו שמטרתו להבטיח את 
תשלום ההיטל על ידי בעלי הנכסים, על ידי כך שמתן אישורים המותנים בתשלום מס השבחת המטרו 

נתנו רק ימקרקעין ואישורים הניתנים על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, יכגון רישום בפנקסי ה
 לאחר תשלום ההיטל.

 
 (ט)1סעיף 

נוכח העובדה כי שטח הנכס כפי שנקבע לצורך תשלום הארנונה צפוי להשפיע על סכום היטל מימון 
ס במתחם השפעה מטרו מוצע כי המדינה תהיה רשאית גם היא להשיג על קיבעת הארנונה בנוגע לנכ

 וככל שהושגה השגה כאמור על ידי בעל הנכס המדינה תהיה רשאית להצטרף כצד להשגה.   
 

 2סעיף 
 היטל אתשיגבה  הגוףכך ש1995-לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה, מוצע
 . המדינה לטובת המרכז לגביית קנסות יהיה המטרו מימון

 
 תקציב

 ם למרכז לגביית קנסות על מנת לאפשר את הקמת מערך גביית המס.הקצאת משאבי
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 הקצאת תקנים למרכז לגביית קנסות לטובת גביית המס.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר 

2023. 
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  תכנית לחיזוק המובילות הטכנולוגית של ישראל
 

 מחליטים
 

תכנית לקידום ( שעניינה '212החלטת ממשלה  –)להלן  2021באוגוסט  1מיום  212מס' ה להחלטבהמשך 
 .'עיתחדשנות, צמיחת ענף ההייטק וחיזוק המובילות הטכנולוגית והמד

לאור חשיבותה של החדשנות הטכנולוגית כמנוע הצמיחה של מגזר ההייטק הישראלי, ובמטרה לשמר 
לתמוך בהמשך שגשוגה של תעשיית החדשנות , ובמטרה, את הביקוש של חברות הייטק לכוח אדם מיומן

מדינת  הישראלית ובמובילותה בתחרות החדשנות העולמית, באמצעות חיזוק המובילות הטכנולוגית של
ישראל, הסרת חסמים לפעילותן של חברות הייטק בישראל ובאמצעות קידום הנבטה והתרחבות של 

 חברות חדשות;
 
 תשתיות לאומיות . 1

 בזירת מעמדה את ולחזק ישראל מדינת של והטכנולוגית המדעיתעל מנת לקדם את המובילות 
 ופיתוח מחקר תהליכי של לקיומם מתקדמות תשתיות של החשיבות ולאור, העולמית החדשנות

 :דרך פורצי
( כי "תות –לרשום את הודעת הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה )להלן  .א

תשפ"ח תגדיל את תמיכתה בתשתיות מחקר התשפ"ג עד השנתית לשנים -במסגרת התכנית הרב
מומחה מוסדיות מורכבות ויקרות, לרבות באמצעות תמיכה בהעסקת כוח אדם -מוסדיות ובין

בסיס תחרותי המבוסס על מצוינות מדעית ויתרון -בביצוע מחקר מדעי באמצעות התשתיות, על
יחסי של מוסד המחקר, ותוך עידוד שיתופי פעולה בין מוסדות מחקר שונים ובין מוסדות 

באוניברסיטאות המחקר בישראל,  המחקר לתעשייה, זאת במטרה להעלות את רמת התשתיות
שתיות המחקריות בישראל, לייעל את מיצוי התשתיות הקיימות, ולהשיא להרחיב את מלאי הת

 את המחקר המבוצע בישראל.
לרשום את הודעת ות"ת כי תבחן בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר ועם הרשות  .ב

(, את הערך לתעשייה עתירת הידע רשות החדשנות –הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן 
ואת הפוטנציאל הכלכלי הטמונים בהקמת מתחמי תעשייה  ולמחקר המבוצע באקדמיה

בסמיכות למוסדות אקדמיים, ואת הצורך בעידוד מוסדות אקדמיים להקמת מתחמים מסוג זה. 
זאת, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה המחקריים בין האקדמיה לתעשייה, לטייב את המחקר 

ירות המחקר האקדמי. ככל היישומי הנעשה באקדמיה ולהגדיל את נגישות התעשייה לפ
שיימצא צורך, לפנות לות"ת בבקשה שתבחן להקצות תמיכה ייעודית לנושא במסגרת 

ות"ת והמוסדות -כל זאת, מבלי לפגוע בעצמאות ובסמכויות מל"ג הקצבותיה לבינוי.
 האקדמיים.

לרשום את הודעת משרדי החדשנות, המדע והטכנולוגיה, הביטחון והאוצר, ביחד עם רשות  .ג
על (, פורום תל"מ –דשנות, החברים בפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח )להלן הח

עדה ובהתבסס על המלצות הו Convergence-Bio-האצת תחום המתווה תל"מ לאישורו של 
זה בראשותה של פרופ' רבקה כרמי ובהשתתפותם של נציגים מן  שמינה פורום תל"מ לנושא

 2027עד  2023בשנים  ח"ש מיליון 456בהיקף של , וןהאקדמיה, התעשייה וממערכת הביטח
החלטת פורום תל"מ מיום פורטו באשר כלול את הרכיבים י . המתווה(מתווה תל"מ –)להלן 

, ובראשם הקמת תשתיות מחקר ופיתוח (פורום תל"מ החלטת –)להלן  2022באפריל  27
פיתוח הון אנושי ום וייעודיות לשימוש התעשייה ובשיתוף עמה, קידום מחקר יישומי בתח

ידי אחד מגופי תל״מ לחוד או -י. כל אחד מהרכיבים, כאמור, יובל עלדיסציפלינאר-מולטי
בצוותא, וזאת על מנת לאפשר את מימוש המתווה באופן המיטבי בהתאם להתמחות של חברי 

 .פורום תל"מ
ובתוספת , המשרדים החברים בפורום תל"מבין ידי הממשלה בחלוקה -מומן עלימתווה תל"מ  .ד

משאבים שתעמיד התעשייה, אשר תשתתף במתווה. לשם כך, אגף התקציבים במשרד האוצר 
, והגופים החברים בפורום תל"מ ש"ח מיליון 456יקצה תקציב הרשאה להתחייב שלא יעלה על 

"ת בבקשה לבחון את האפשרות לות לפנות.ידם-יאגמו את תקציב המתווה המיועד להקצאה על
  ."מתלוה להשתתפותה במתו

תשפ"ח ובהמשך התשפ"ג עד הלרשום את הודעת ות"ת כי במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים  .ה
, תיתן עדיפות להקמתן של תשתיות בתחומי מדעי החיים בעבור קידום קטן )א(לאמור בסעיף 
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. כמו כן, ות"ת תקדם תכנית דגל בתחום הקיימות, אשר במסגרתה Bio-Convergence-תחום ה
 י תשתית לחיזוק המחקר המדעי בתחום זה.יוקמו מרכז

 ות"ת.-אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בעצמאות ובסמכות מל"ג .ו
 בינה מלאכותית  . 2

בראשות המנהלת הכללית , 212 שהוקם במסגרת החלטהמשרדי -בהמשך להמלצות הצוות בין .א
, של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ובהשתתפות משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון

משרד האוצר, רשות החדשנות וות"ת, ובהמשך למתווה תל"מ בבינה מלאכותית ובמדעי 
 (.הלאומית כניתוהת –)להלן  הנתונים, לאשר את התוכנית הלאומית בבינה מלאכותית

עקרונות מנחים למדיניות ממשלתית ביחס לבינה מלאכותית, התכנית הלאומית תכלול גיבוש  .ב
, יםאזרחי יםלאומי-נדרטים בינלאומיים, שיתופי פעולה ביןלרבות כללי אתיקה העומדים בסט

במגזר הציבורי האזרחי ומתווה מורחב לפיתוח תשתיות מלאכותית ה ת בינהטמעלפרויקטים 
 מחקר ופיתוחוהון אנושי, האצת יישומי בינה מלאכותית בתעשייה וקידום  מחקר ופיתוח

 .(נה מלאכותיתבבי "מתל מתווה –)להלן  בתחומים טכנולוגיים נבחרים
גורמים חיצוניים בניכוי משאבים שיעמידו  ידי הממשלה-על ימומנוהתוכנית הלאומית מרכיבי  .ג

 מרכיביה השונים של התוכנית, ובהתאם לחלוקה כדלקמן:ב שתתפואשר י
ידי משרד -ימומנו על במגזר הציבורי האזרחימלאכותית ה ת בינהטמעלפרויקטים ה (1

ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אשר בתחומם -עלהחדשנות, המדע והטכנולוגיה, ו
, ח"ש מיליון Xיבוצעו הפרויקטים. לשם כך, יקצה משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה 

 .ח"ש מיליון Xויקצה משרד האוצר 
בכפוף ידי הגופים החברים בפורום תל"מ. תל"מ בבינה מלאכותית ימומן על מתווה  (2

התקציבים במשרד האוצר יקצה תקציב הרשאה , אגף גופים אלהלהסכם שותפים בין 
מיליון ש"ח, והגופים החברים בפורום תל"מ יאגמו את תקציב  Xלהתחייב שלא יעלה על 

, כך 2027עד  2023תוכנית הלאומית תמומש בשנים ה .ידם-המתווה המיועד להקצאה על
 .פני שנים אלה-שהתקציב לעיל יחויב ויבוצע על

 נסיינות טכנולוגית . 3
לקידום ועידוד הקמת סביבות ניסוי רגולטוריות בישראל ולעבודת הצוות  212ה מס' החלטל בהמשך

לאור מדיניות הממשלה לפעול לקידום רגולציה חכמה ולהפחית נטל רגולטורי שהוקם במסגרתה, 
, שעניינה הפחתת הנטל הרגולטורי, 2014באוקטובר  22מיום  2118עודף בהמשך להחלטות מס' 

ותיקון  OECD-יישום המלצות ארגון ה –, שעניינה רגולציה חכמה 2018בדצמבר  23מיום  4398מס' 
תכנית לאומית לשיפור הרגולציה ותיקון  שעניינה 2021 באוגוסט 1 מיום 218' ומסהחלטת ממשלה, 

 הטכנולוגית החדשנות בהאצתהחשיבות הגבוהה שהממשלה רואה  ולאורהחלטות ממשלה, 
 :הממשלתית הרגולציה ושיפור וייעול, הפריון והגדלת צמיחה דודעי, בישראל החדשנות ותעשיית

ליצירתו של הסדר יום תזכיר חוק  120פיץ תוך טיל על ראש הממשלה ועל שר המשפטים להלה .א
קידום או הטמעת אפשר הפעלה ויישום של ארגזי חול רגולטוריים שמטרתם כללי שי

רגולטוריים לביצוע ניסויים  טכנולוגיות חדשניות. זאת, על מנת לאפשר הסרת חסמים
; או שימוש חדש בטכנולוגיה קיימתהמבקשים לבחון את אופן תפקודה של טכנולוגיה חדשה 

ההסדר יוגדר מבלי לפגוע ביכולתם של מאסדרים לערוך נסיינות במסגרת סמכויותיהם 
ליו הקיימות או לקבוע הסדרים עתידיים פרטניים בתחומם, ותוך הבטחת האינטרס הציבורי שע

 האסדרה נועדה להגן והחלת ההסדר על ניסויים בהיקף מגודר וזמני.
בחינת  במסגרת עבודת המטה לגיבוש התזכיר, ייבחנו בין היתר, הנושאים שלהלן: הליך .ב

תוך הבטחת גישה  ידי מפוקחים ובאמות המידה שיעמדו בבסיסו,-הבקשות לניסוי המוגשות על
ואסטרטגיה לסיום  ת מספר רגולטוריםוהמערב לשחקנים שונים, אופן ההתייחסות לבקשות

 ומעבר לגיבושה של רגולציה קבועה.הניסוי 

סיוע ללהנחות את משרד ראש הממשלה להגדיר ולהפעיל בשיתוף עם רשות החדשנות מנגנון  .ג
מערכת בניווט ב המבקשים לפתח, להדגים או ליישם טכנולוגיה חדשניתלמפוקחים 

 .לוונטית לעניינםהרגולטורית ובמציאת הרגולציה הר

בשיתוף עם משרדי ראש הממשלה להנחות את אגף התקציבים במשרד האוצר להקים  .ד
  -  והמשפטים

לעידוד נסיינות רגולטורית בקרב משרדי הממשלה  חדשנות רגולטוריתהאצת קרן  (1
ויחידות הסמך, שתתמוך במימושם של פרויקטי נסיינות נבחרים, לרבות באמצעות 

-ידה שיגובשו עלבהתאם לאמות מבסיס תחרותי ו-ייעודים, על םהקצאת משאבי כוח אד
 ידי הצוות כאמור;
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הקרן תוקם בכפוף ליצירתו של ההסדר הכללי, ותאפשר, בין היתר, לתמוך ברגולטורים  (2
שיבקשו לערוך ארגזי חול במסגרת אותו הסדר. לשם כך, יקצה אגף התקציבים במשרד 

 .2023ח בשנת ון ש"האוצר תקציב שלא יעלה על שני מילי
כאמור בסעיף קטן  לרשום את הודעת רשות החדשנות כי תסייע למשרדים לעיל בהקמת הקרן .ה

 ובהפעלתה בהתאם לידע ולכלים העומדים לרשותה. )ד(
 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
(, Global Innovation Indexי )בשלוש השנים האחרונות הדרדר דירוגה של ישראל במדד החדשנות העולמ

. תכנית זו נועדה לחזק את מובילותה של ישראל 2021בשנת  15-למקום ה 2019מהמקום העשירי בשנת 
בזירת החדשנות העולמית, ולשפר את דירוגה של ישראל בתחומי התשתיות והסביבה הרגולטורית, אשר 

ל כלפי מטה. לאור זאת, התכנית כוללת הינם נמוכים באופן אבסולוטי, ומושכים את דירוגה של ישרא
פיתוח תשתיות מו"פ, האצת טכנולוגיות נבחרות ויצירת סביבה רגולטורית תומכת חדשנות. לצד 

גביהן, ולכן התוכנית מתייחסת גם להון אנושי -תשתיות, נדרש הון אנושי איכותי שיוביל תהליכי מו"פ על
 מיומן.

 
 :1 סעיף

ות לקיומם של תהליכי מחקר ופיתוח פורצי דרך, התכנית המוצעת לאור החשיבות של תשתיות מתקדמ
כוללת השקעה בתשתיות מחקר מערכתיות ומוסדיות באקדמיה, בדגש על תחומי מדעי החיים והטבע 

מוסדיים ובין האקדמיה -שבהם התשתיות מורכבות ויקרות בהשוואה לתחומים, תוך תמרוץ שת"פ בין
 ות לשימוש התעשייה.לתעשייה, וכן הקמת תשתיות ייעודי

 –את הודעת הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה )להלן  לרשוםמוצע  א:1 סעיף
 מחקר בתשתיות תמיכתה את תגדילתשפ"ח -"גתשפ לשניםשנתית -הרב התכנית במסגרת כי( "תות

 בביצוע מחהמו אדם כוח בהעסקת תמיכה באמצעות לרבות, ויקרות מורכבותמוסדיות -ובין מוסדיות
 מוסד של יחסי ויתרון מדעית מצוינות על המבוסס תחרותיבסיס -על, התשתיות באמצעות מדעי מחקר

 במטרה זאת, לתעשייה המחקר מוסדות ובין שונים מחקר מוסדות בין פעולה שיתופי עידוד ותוך, המחקר
יות המחקריות באוניברסיטאות המחקר בישראל, להרחיב את מלאי התשת התשתיות רמת את להעלות

 בישראל, לייעל את מיצוי התשתיות הקיימות, ולהשיא את המחקר המבוצע בישראל.
 רשותה ועם האוצר במשרד התקציבים אגף עם בשיתוף תבחן כי"ת ות הודעת את לרשוםמוצע  ב:1 סעיף

 ולמחקר הידע עתירת לתעשייה הערך את, (רשות החדשנות –טכנולוגית )להלן  חדשנותלאומית לה
 למוסדות בסמיכות תעשייה מתחמי בהקמת הטמונים הכלכלי הפוטנציאל ואת באקדמיה בוצעהמ

 שיתופי את לחזק במטרה, זאת. זה מסוג מתחמים להקמת אקדמיים מוסדות בעידוד הצורך ואת, אקדמיים
 את ולהגדיל באקדמיה הנעשה היישומי המחקר את לטייב, לתעשייה האקדמיה בין המחקריים הפעולה

 להקצות שתבחן בבקשה"ת לות לפנות, צורך שיימצא ככל. האקדמי המחקר לפירות התעשייה תנגישו
-כל זאת, מבלי לפגוע בעצמאות ובסמכויות מל"ג .לבינוי הקצבותיה במסגרת לנושא ייעודית תמיכה

 ות"ת והמוסדות האקדמיים.
הביטחון והאוצר, ביחד לרשום את הודעת משרדי החדשנות, המדע והטכנולוגיה, מוצע  :ד1-ג1פים סעי

 על(, פורום תל"מ –עם רשות החדשנות, החברים בפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח )להלן 
 2023בשנים  ח"ש מיליון 456בהיקף של  Convergence-Bio-ה תחום האצתאישורו של מתווה תל"מ ל

תל"מ לנושא זה בראשותה עדה שמינה פורום ובהתבסס על המלצות הו, (מתווה תל"מ –)להלן  2027עד 
מוצע כי של פרופ' רבקה כרמי ובהשתתפותם של נציגים מן האקדמיה, התעשייה וממערכת הביטחון. 

 החלטת –)להלן  2022באפריל  27-פורום תל"מ מיום ה החלטתפורטו ב אשרכלול את הרכיבים י המתווה
 קידום, עמה ובשיתוף תעשייהה לשימוש ייעודיות ופיתוח מחקר תשתיות הקמת ובראשםפורום תל"מ(, 

ידי -דיסציפלינארי. כל אחד מהרכיבים, כאמור, יובל על-מולטיפיתוח הון אנושי ו בתחום יישומי מחקר
אחד מגופי תל״מ לחוד או בצוותא, וזאת על מנת לאפשר את מימוש המתווה באופן המיטבי בהתאם 

 להתמחות של חברי פורום תל"מ.
המשרדים החברים בפורום תל"מ, ובתוספת  ביןידי הממשלה בחלוקה -מומן עלימתווה תל"מ מוצע כי 

משאבים שתעמיד התעשייה, אשר תשתתף במתווה. לשם כך, אגף התקציבים במשרד האוצר יקצה 
, והגופים החברים בפורום תל"מ יאגמו את מיליוני ש"ח 456תקציב הרשאה להתחייב שלא יעלה על 

"ת בבקשה לבחון את האפשרות להשתתפותה לות לפנות.ידם-תקציב המתווה המיועד להקצאה על
  .ות"ת-"מ; אין באמור כדי לפגוע בעצמאות ובסמכות מל"גתלבמתווה 
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 ובהמשךתשפ"ח -"גתשפ לשנים שנתית הרב התכנית במסגרת כי"ת ות הודעת את לרשוםמוצע  ה:1 סעיף
-ה תחום קידום בעבור החיים מדעי בתחומי תשתיות של להקמתן עדיפות תיתן, (א)טן ק בסעיף לאמור

Bio-Convergence .מרכזי יוקמו במסגרתה אשר, הקיימות בתחום דגל תכנית תקדם"ת ות, כן כמו 
 .זה בתחום המדעי המחקר לחיזוק תשתית

 
 :2 סעיף

AI .היא שם גג לטכנולוגיות שמיועדות לאפשר למכונות לבצע משימות שדורשות אינטליגנציה אנושית 

ים אלה והיא צפויה לשבש תחומי חיים וענפי תעשייה רבים. בישראל מתרחשת בימ AI-מהפכת ה
לשימושים שונים, החל מרפואה מותאמת אישית וכלה  AIאפים רבים המפתחים כלי -פועלים סטארט

, ייסד פורום תל"מ )תשתיות לאומיות למחקר( AI-רקע חשיבותה הגוברת של ה-בחקלאות מדייקת. על
רנה ברי אשר המליצה המלצות בנוגע לפעילות הממשלתית הדרושה ועדת בדיקה בראשותה של ד"ר א

)להלן  2021באוגוסט  1-מיום ה 212החלטת ממשלה מס' ב. AI-לחיזוק מובילותה של ישראל במהפכת ה
"מ )תשתיות לאומיות למחקר( בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים בהיקף תל המתוו אושר(, 212 החלטה –

הכוללת המשך למתווה זה וכן רכיבי  אחודהלאומית  תכנית להלןמובאת . חמיליוני ש" 520-כ של בהיקף
 AI, מינוף כלי בתעשיית החדשנות והטמעת השימוש בכלי AI-ה בתחום"פ המו לקידוםפעילות נוספים 

 בממשלה.
 

 2021באוגוסט  1-מיום ה 212החלטה מס' במסגרת  שהוקםמשרדי -בהמשך להמלצות הצוות בין
ללית של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ובהשתתפות משרד ראש הממשלה, ראשות המנהלת הכב

משרד הביטחון, משרד האוצר, רשות החדשנות וות"ת, ובהמשך למתווה תל"מ בבינה מלאכותית ובמדעי 
מוצע כי (. הלאומית התוכנית –לאשר את התוכנית הלאומית בבינה מלאכותית )להלן מוצע הנתונים, 

עקרונות מנחים למדיניות ממשלתית ביחס לבינה מלאכותית, לרבות גיבוש כלול הלאומית ת התכנית
ת הטמעללאומי אזרחי, פרויקטים -כללי אתיקה העומדים בסטנדרטים בינלאומיים, שיתופי פעולה בין

והון אנושי,  ופיתוח מחקרבמגזר הציבורי האזרחי ומתווה מורחב לפיתוח תשתיות  בינה מלאכותית
 –)להלן  בתחומים טכנולוגיים נבחרים ופיתוח מחקרנה מלאכותית בתעשייה וקידום האצת יישומי בי

 .(מתווה תל"מ בבינה מלאכותית
 

ידי הממשלה בניכוי משאבים שיעמידו גורמים חיצוניים -על ימומנוהתוכנית הלאומית  מרכיבימוצע כי 
 :כדלקמן לחלוקה ובהתאם, התוכנית של השונים מרכיביהב שתתפואשר י

בסיס תחרותי, בשיתוף -ויקטים להטמעת בינה מלאכותית במגזר הציבורי האזרחי, ייבחרו עלהפר . 1
עם מערך הדיגיטל הלאומי, ובהתבסס על קיומה של תשתית דיגיטלית מספקת בגוף המבצע. מוצע 

ידי משרדי החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ועל  ידי משרדימומנו על כי הפרויקטים כאמור, 
הסמך, אשר בתחומם יבוצעו הפרויקטים. לשם כך, מוצע כי משרד החדשנות,  הממשלה ויחידות

 .2023בשנת  ח"מיליוני ש X, ומשרד האוצר יקצה ח"מיליוני ש Xהמדע והטכנולוגיה יקצה 
בכפוף להסכם שותפים ידי הגופים החברים בפורום תל"מ. -תל"מ בבינה מלאכותית ימומן עלמתווה  . 2

 Xם במשרד האוצר יקצה תקציב הרשאה להתחייב שלא יעלה על , אגף התקציביגופים אלהבין 
 .ידם-מיליון ש"ח, והגופים החברים בפורום תל"מ יאגמו את תקציב המתווה המיועד להקצאה על

פני שנים -, כך שהתקציב לעיל יחויב ויבוצע על2027עד  2023תוכנית הלאומית תמומש בשנים ה
 .אלה

 
 :3סעיף 

 המותאם מענה ובהיעדר, המקומי במשק חדשנות הטמעת עיכוב או בעידוד מפתח תפקיד לרגולציה
או /ו הפעילות לתחילת משמעותי חסם להוות עלולה היא דרכם בתחילת טכנולוגיים למיזמים

 שיסייעו מנגנונים לפתח העולם בכל מדינות הביא זה דברים מצב. בישראל העסקית להתפתחותם
( Agile Governance) גמישים רגולטוריים כלים מוץאי באמצעות בשטחן להתפתח המקומיות לחברות

 במטרה לתמוך בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות לצד המשך השמירה על האינטרס הציבורי.
 Regulatory" )רגולטורי חול"ארגז  הוא האחרונות בשנים ביותר הבולטים הרגולטוריים הכלים אחד

Sandbox .)אינו שלרוב מהיר בקצב מתפתחות חדשניות נולוגיותטכ כי ההבנה טמונה הגישה בבסיס 
 באופן התחום את לאסדר כדי הנדרש הטכנולוגי הידע את אין לרגולטור וכי, הקיימת הרגולציה את תואם
 לניסוי ובטוחה מאפשרת סביבה יצירת שעיקרה רגולטורית גישה הוא הרגולטורי החול ארגז. מקיף

 ותוך הקיימים הרגולציה כללי בכל לעמוד מבלי, חדשניים עסקיים ומודלים שירותים, מוצרים של ובחינה
 ובזמן בהיקף מוגבלת לרוב החול בארגז ההשתתפות. הרגולטורי הוודאות חוסר של משמעותי צמצום
 .הרגולטור של וליווי פיקוח תחת ונעשית
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 להנמכת מסייע :דרכים במגוון חדשניים ושירותים מוצרים והטמעת באימוץ תומך הרגולטורי החול ארגז
 ללמוד לרגולטור מאפשר; מבוקרת וסביבה מוגדרים תנאים תחת לשוק לכניסה רגולטוריים חסמים
 השפעותיה על נתונים ולאסוף בה הגלומים והסיכונים תועלותיה על החדשה הטכנולוגיה את ולהכיר
 בחקיקה רפורמותב צורך לזהות לרגולטורים ומסייע; קבע רגולציית אימוץ לצרכי אותו לשמש שיוכלו
 .קיימת
ארגז החול הרגולטורי התפתחה בסקטור המוצרים והשירותים הפיננסיים עתיר הרגולציה )להלן:  גישת

 Financeידי רשות ניירות ערך הבריטית )-על 2016"פינטק"(, והוצגה באופן רשמי לראשונה בשנת 

Conduct Authority .)ואומצה, לעולם מסביב רבים לטוריםרגו בקרב וגדל הולך לעניין הגישה זכתה מאז 
, אנרגיה, הסביבה הגנת, תחבורה כגון נוספים תחומים במגוון גם אך הפיננסיים השירותים בתחום בעיקר

 ניסוי לתחום מוגבלת שאינה, כללית רגולטורי חול ארגז תכנית על 2018 בשנת הכריזה יפן. ועוד תקשורת
 .ותחבורה בריאות, םהפיננסיי השירותים תחומי את ומכסה ספציפי

 החלטת בעקבות, הפינטק בתחום 2018 בשנת הרגולטורי החול ארגז גישת לראשונה אומצה בישראל
 כי שמצא משרדי בין צוות האוצר שר מינה הממשלה להחלטת בהתאם. 2018בינואר  11מיום  3441' מס

 על ומקשות הפיננסי םבעול החדשנות את שמאפיין מרכזי קושי מהוות בישראל הרגולטוריות הדרישות
 ונובעת לישראל ייחודית אינה זו רגולטורית מורכבות. הרחב לציבור חדשניים פיננסיים שירותים הצעת

 המליץ משרדי הבין הצוות. יציבותו את להבטיח הצורך לצד, הפיננסי בעולם הציות וסיכוני השוק מכשלי
 המלצה, חדשניים פיננסיים ושירותים יםמוצר של וניסוי בחינה שיאפשר רגולטורי חול ארגז הקמת על

 . ושלישית שנייה לקריאה בהכנה הכנסת שולחן על כעת שמונחת חוק בהצעת שאומצה
, מעוניינת ממשלת ישראל להרחיב את השימוש בארגזי חול רגולטורים למגוון תחומים נוספים כדי כעת

לצורך שיפור איכות השירותים  לעודד ולהגביר אימוץ של שירותים ומוצרים חדשניים בתחומים אלה,
סל הכלים העומדים בפני רגולטורים לביצוע  תידי הרחב-על, זאתלאזרח, עידוד הצמיחה והגדלת הפריון. 

 רגולטורים המבקשים לקיימה.  בפני העומדים רוחבייםחסמים  והסרתנסיינות, 
 

הפעלה ויישום  אפשרשי יכלל הסדר של ליצירתויום תזכיר חוק  120תוך  להפיץמוצע : ב3-א3 פיםסעי
או הטמעת טכנולוגיות חדשניות. זאת, על מנת לאפשר הסרת  קידוםשל ארגזי חול רגולטוריים שמטרתם 

או שימוש חסמים רגולטוריים לביצוע ניסויים המבקשים לבחון את אופן תפקודה של טכנולוגיה חדשה 
 במסגרת נסיינות לערוך אסדריםמ של ביכולתם לפגוע מבלי יוגדר ההסדר; חדש בטכנולוגיה קיימת

 הציבורי האינטרס הבטחת ותוך, בתחומם פרטניים עתידיים הסדרים לקבוע או הקיימות סמכויותיהם
 .וזמני מגודר בהיקף ניסויים על ההסדר והחלת להגן נועדה האסדרה שעליו

בחינת  ךהלי: שלהלן הנושאים, היתר בין ייבחנומוצע כי עבודת המטה לגיבוש התזכיר,  במסגרת
הבטחת גישה לשחקנים  תוך, בבסיסו שיעמדו המידה ובאמות מפוקחיםידי -על המוגשות לניסוי הבקשות

 לגיבושה ומעברת מספר רגולטורים ואסטרטגיה לסיום הניסוי ושונים, אופן ההתייחסות לבקשות המערב
 .קבועה רגולציה של

ל בשיתוף עם רשות החדשנות מנגנון את משרד ראש הממשלה להגדיר ולהפעי להנחותמוצע  ג:3 סעיף
 הרגולטורית מערכתבניווט ב חדשנית טכנולוגיה ליישם או להדגים, לפתח המבקשיםסיוע למפוקחים ל

 .לעניינם הרלוונטית הרגולציה במציאת
בהתבסס על המודל הבריטי לעידוד חדשנות רגולטורית, מוצע להנחות את אגף התקציבים  ד:3 סעיף

בשיתוף עם משרדי ראש הממשלה והמשפטים קרן להאצת חדשנות רגולטורית,  במשרד האוצר להקים
בסיס המודל הבריטי לעידוד חדשנות רגולטורית, קרי פעילות ייעודית לעידוד נסיינות רגולטורית -על

בקרב יחידות הממשלה, באמצעות תמיכה במימושם של פרויקטי נסיינות נבחרים, לרבות באמצעות 
ידי הצוות -בסיס תחרותי ובהתאם לאמות מידה שיגובשו על-ם ייעודים, עלהקצאת משאבי כוח אד

כאמור; הקרן תוקם בכפוף ליצירתו של ההסדר הכללי, ותאפשר, בין היתר, לתמוך ברגולטורים שיבקשו 
לערוך ארגזי חול במסגרת אותו הסדר. לשם כך, מוצע להקצות תקציב שלא יעלה על שני מיליון ש"ח 

כן, מוצע לרשום את הודעת רשות החדשנות כי תסייע למשרדים לעיל בהקמת הקרן . כמו 2023בשנת 
 ובהפעלתה בהתאם לידע ולכלים העומדים לרשותה

 
 תקציב

  2023שני מיליון ש"ח בשנת 
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
  אין
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 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 2014באוקטובר  22מיום  2118מס' ה החלט

 2018בדצמבר  23מיום  4398' החלטה מס
 2021באוגוסט  1מיום  212החלטה מס' 

 2021 באוגוסט 1 מיום 218' מס ההחלט
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 מיליון איש בעלי מיומנויות הייטק –הון אנושי לחדשנות 
 

 מחליטים
 

בעניין הגדלת היצע כוח האדם המיומן הנדרש  2012באוגוסט  26מיום  5080ת מס' ובהמשך להחלט
בעניין קידום הסוגיה האסטרטגית טיפוח ומיצוי  2015ביוני  28מיום  147לתעשייה עתירת הידע; מס' 

בינואר  15מיום  2292חברתית לממשלה; מס' -ת כלכליתההון האנושי כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגי
 2020באוקטובר  18 מיום 455בעניין תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לענף ההייטק; מס'  2017

 1מיום  212בעניין תכנית המשך להגדלת מספר בוגרי תארים מתקדמים במקצועות ההייטק; ומס' 
נות, צמיחת ענף ההייטק וחיזוק המוביליות הטכנולוגית בעניין תכנית לקידום חדש 2021באוגוסט 

 להעלאתממשלה של הבהמשך ליעד שנקבע בקווי היסוד (; 212החלטת ממשלה  – והמדעית )להלן
; בהמשך למכתב המדיניות 2026עד לשנת מכלל העובדים במשק  15%-שיעור המועסקים בהייטק ל

רשות  –ומית לחדשנות טכנולוגית )להלן ששלחה שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה לרשות הלא
ביחס למדיניותה בתחום משבר כוח האדם בתעשיית ההייטק  2022בפברואר  22( מיום החדשנות

בנושא הון אנושי להייטק בראשות דדי פרלמוטר  תמשרדי-הבין ועדההדיוני ובהמשך לבישראל; 
 (ון אנושי ויו"ר ועדת הון אנושיה תועד – )להלן 2021באוגוסט  1מיום  212 ה מס'מכוח החלט מהשהוק

 ;ולנייר העמדה שהוגש ע"י יו" ר הוועדה
 

 , מנוע צמיחה למשק הישראליובחדשנות טכנולוגית כההייטק בענף לנוכח החשיבות שרואה הממשלה 
% X-מנת לאפשר המשך גידול במספר עובדי ההייטק ובחלקם מהמועסקים במשק, כך שיהוו כ-ועל

 .2035מהמועסקים בשנת 
 

 עובדים במקצועות טכנולוגיים
 'הייטק'בגרות  . 1

 לאחרוהממונה על התקציבים במשרד האוצר, משרד החינוך המנהלת הכללית של להנחות את  .א
היוועצות עם המנהלת הכללית של משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה ועם יו"ר ועדת הון 

למימוש , (התכנית –להלן תכנית עבודה )ימים מיום אישור החלטה זו,  30לגבש תוך אנושי, 
 :"חתשפההיעדים הבאים עד לשנת הלימודים 

-מחשבים לכאו בפיסיקה  לימוד יחידות 5ת שיעור המסיימות בגרות ברמת א לילהגד (1
  מכלל התלמידות במחזור. %15

 , אנגליתמתמטיקהמקצועות ב יחידות לימוד 5ת שיעור המסיימים בגרות ברמת א לילהגד (2
( בקרב החברה הערבית, כך ששיעור הייטקבגרות  –הלן מחשבים )לאו פיסיקה ו

  .מכלל התלמידים במחזור 10%במחזור יעמוד על  הייטקבעלי בגרות  התלמידים
לבין  דרוםצפון ו ותבמחוז הייטקשיעור המסיימים בגרות מהפער בין  50%לצמצם  (3

-ל כבמחוזות תל אביב ומרכז, העומד ע הייטקהמסיימים בגרות הממוצע של שיעור ה
%X .נכון לשנת הלימודים תש"פ 

 בכל אלה: התכנית תעסוק  .ב
  .ברצף החינוכי שבין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה (1
מבנה התמריצים ללימוד מקצועות הפיסיקה ומחשבים, לעדכונים הפדגוגים הרצויים,  (2

לכוחות ההוראה ולאמצעים ושיטות לימוד חדשניים המשלבים טכנולוגיה הנדרשים 
 לעיל. המפורטים עדים לעמידה בי

כיתות עתודה מדעית, חיזוק לימודי שפה אנגלית, חיזוק  :ביניהםומגוון רכיבים וכלים,  (3
 לימודי העברית לתלמידים מהחברה הערבית, הסבות והכשרות לעובדי הוראה.

מתקציבו  ש"ח ןמיליו Xיקצה משרד החינוך ובכפוף לגיבושה כאמור,  ,תכניתהלצורך יישום  .ג
פני שנות -, וזאת בחלוקה שווה על2023-2025בשנים  ש"חן מיליו Xר יקצה ומשרד האוצ

  .התכנית
(, לרשום 550החלטת ממשלה  –)להלן  2021באוקטובר  24מיום  550בהמשך להחלטה מס'  .ד

דיפרנציאלי בחטיבות העליונות התקצוב את הודעת משרד החינוך על תחילת יישום תכנית ה
בין החינוך  התקצוב לסגירת פעריתשפ"ג, אשר נועדה הים החל משנת הלימודחברה הערבית ב

בין היתר, תוספת משמעותית של מגמות  ,תכלולהערבי לבין החינוך הממלכתי היהודי. התכנית 
טכנולוגיות מוכוונות הייטק בחברה הערבית, תקצוב הצטיידות למעבדות מדעיות וטכנולוגיות 

 .םותקצוב תכניות עתודה מדעיות בחטיבות הביניי
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להנחות את משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לפעול בתיאום עם משרד החינוך להרחבת  .ה
פורמאליות, לרבות פעילויות לחשיפה להייטק ולהקניית כישורים -היקף תכניות הלימוד הבלתי

חיוניים, בדגש על נשים, החברה הערבית, החברה החרדית ואוכלוסיית פריפריה, בעבור תמיכה 
מתקציבו  ח"ש מיליון Xלטובת זאת, יקצה משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה  ביעדים לעיל.

 .2023בשנת  ח"ש מיליון Xומשרד האוצר יקצה 
לרשום את הודעת משרדי החינוך והחדשנות, המדע והטכנולוגיה, כי ירחיבו בשנת הלימודים  .ו

י חובה, לכיתות בכיתות ח' ובגנג תשפ"ה ת הלימודיםתשפ"ד את תכנית 'יוניקוד' שתחל בשנה
ח' וט' נוספות, תוך מתן עדיפות לכיתות אשר הפעלת התוכנית בהן תשרת את היעדים 

 לעיל.המפורטים 
 סטודנטים למקצועות הייטק באקדמיה . 2

( כי ות"ת –להלן לרשום את הודעת הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה ) .א
אר ראשון במקצועות הייטק עמדה ביעד להגדלת מספר הסטודנטים החדשים לתו

 15מיום  2292החלטה מס' ב שנקבע כפיעד לשנת הלימודים תשפ"ב,  40%-באוניברסיטאות ב
, כך שמספר הסטודנטים 80%-, וכי נכון לשנה זו מספר הסטודנטים גדל בכ2017בינואר 

 יחד עם המכללות(. 11,000-)סה"כ למעלה מ 5,500-החדשים עומד על למעלה מ
תשפ"ח, תפעל עד ה תשפ"גהשנתית לשנים -דעת ות"ת כי במסגרת התכנית הרבלרשום את הו .ב

להגדלת מספרי הסטודנטים החדשים למקצועות הייטק במכללות האקדמיות להנדסה בשיעור 
 בשנה.  X%-של כ

תשפ"ח, עד ה תשפ"גהלפנות לות"ת בבקשה שתבחן במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים  .ג
לת מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים במקצועות הייטק ' להגד2בהמשך לתכנית 'הייטק ו

באוניברסיטאות, וזאת בין היתר, במטרה לטפח את עתודת הסגל במקצועות אלה עבור 
היערכות לתמיכה בהמשך הגידול במספרי הסטודנטים למקצועות הייטק באוניברסיטאות, את 

טק באוניברסיטאות החל האפשרות להסיר חסמים נוספים להגדלת הסגל האקדמי בתחומי ההיי
 תשפ"ד.ה ת הלימודיםמשנ

 תשפ"ח עד ה תשפ"גהשנתית לשנים -לרשום את הודעת ות"ת כי במסגרת התכנית הרב .ד
תפעל להגדלת מספר בוגרי התארים במקצועות הייטק באמצעות צמצום הנשירה היא  (1

 בקרב סטודנטים למקצועות הייטק, בדגש על סטודנטים מהחברה הערבית. 
הפער בשיעור הנשירה של סטודנטים מהחברה  50%-יעד לפיו יצומצם ב היא תקבע (2

הערבית במקצועות ההייטק למול זה של סטודנטים יהודים ואחרים עד לשנת הלימודים 
 תשפ"א.הבשנה ביחס לשנת  10%-תשפ"ה. כפועל יוצא, מספר הבוגרים יגדל בכה

 – לפנות לות"ת בבקשה .ה
ור הסטודנטיות הנשים למקצועות הייטק ואת את האפשרות לפעול להגדלת שיעלבחון   (1

 40%-שיעור הסטודנטים הערבים למקצועות הייטק, כך ששיעור הסטודנטיות יגדל ל
מסך הסטודנטים  20%-מסך הסטודנטים החדשים ושיעור הסטודנטים הערבים יגדל ל

 תשפ"ח; ה לשנת הלימודיםהחדשים, וזאת עד 
פר הסטודנטים החדשים הכללי, ומבלי למימוש היעדים להלן תוך הגדלת מס לפעול (2

 לפגוע בהיקף הסטודנטים הגברים שאינם ערבים למקצועות הייטק.
, לפנות לות"ת בבקשה שתבחן את האפשרות להרחיב את (ה) קטן לשם מימוש האמור בסעיף .ו

-היצע שילובי מקצועות הלימודים המוצעים יחד עם מדעי המחשב, בדגש על שילובים דו
 יצוג גבוה לסטודנטיות נשים.חוגיים בהם יש י

תשפ"ח, תעודד עד ה תשפ"גהשנתית לשנים -לרשום את הודעת ות"ת כי במסגרת התכנית הרב .ז
פתיחתם של מקבצי לימוד ותארי מאסטר יישומי מוכווני תעסוקה בהייטק, וזאת בעבור גיוון 

שלא והרחבת ההכשרה האקדמית למקצועות טכנולוגיים בהייטק, לרבות באוניברסיטאות, 
 במסגרת 'תארי הייטק' בלבד.

 ות"ת.-כדי לפגוע בעצמאות ובסמכויות מל"גבכל האמור בסעיף זה  אין .ח
 הנדסאים במכללות טכנולוגיות . 3

( לבנות תכנית חמש שנתית זרוע העבודה –להנחות את זרוע העבודה שבמשרד הכלכלה )להלן  .א
ם המתוקצבים במגמות לעידוד מקצועות ליבה טכנולוגיים, שבסיומה תגדל כמות הסטודנטי

–( במכללות מה"ט –הטכנולוגיות במכללות להכשרת הדנסאים וטכנאים מוסמכים )להלן 
מתקציבה, ויקצה משרד האוצר  ח"ש מיליון Xסטודנטים. לשם כך, תקצה זרוע העבודה  6,000

X 2027עד  2023בשנים  ח"ש מיליון. 
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גברים חרדים במקצועות  2,000 להנחות את זרוע העבודה לבנות תכנית חמש שנתית לשילוב .ב
מתקציבה, ויקצה משרד  ח"ש מיליון Xהתוכנה במכללות מה"ט. לשם כך, תקצה זרוע העבודה 

 .2027עד  2023בשנים  ח"ש מיליון Xהאוצר 
לטובת חיזוק ההכשרות הטכנולוגיות לנשים חרדיות  ח"ש מיליון X להקצות לזרוע העבודה .ג

 במכללות מה"ט.
 ייעודיותהכשרות  . 4

שום את הודעת זרוע העבודה ורשות החדשנות כי יפעלו בשיתוף פעולה להכוונת כלי לר .א
אקדמיות המיועדות לשילוב בתפקידי הייטק של נשים, -הביצוע שלהן לתמיכה בהכשרות חוץ

 חסר בייצוג קבוצות –אוכלוסיית הפריפריה, החברה הערבית והחברה החרדית )להלן 
 2022 לשניםייעודיות ה הכשרותה ליעדיבשים לב  צעתבו(. פעילות רשות החדשנות בהייטק

 22 מיום החדשנות לרשותהחדשנות, המדע והטכנולוגיה  שרת של שנקבעו במכתבה 2023-ו
 .2022בפברואר 

 אחר . 5
לרשום את הודעת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה והשרה לשוויון חברתי, כי במטרה  .א

ישראל, להעלות את ייצוגן של נשים בתעשייה לקדם ולעודד שוויון מגדרי בתעשיית ההייטק ב
בין משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה  2022במרץ  8זו ולסייע בהשתלבותן, הוסכם ביום 

לרשות לקידום מעמד האישה על קידום תכנית משותפת להטמעת פרקטיקות של חשיבה 
 דוד מדיניות המקדמת נשים בארגון.מגדרית בתעשיית החדשנות וההייטק ולעי

לרשום את הודעת רשות החדשנות כי תפעל בשיתוף עם התעשייה, להסרת חסמים להשתלבותן  .ב
של נשים בתפקידים טכנולוגיים, לרבות באמצעות פעילות מתואמת להגדלת היצע הנשים 
המתאימות למועמדות לתפקידים אלה מלכתחילה, ולעידוד אימוץ מדיניות תומכת התקדמות 

 ברות הייטק ככלל.נשים בתפקידים אלה בפרט ובח
לרשום את הודעת רשות החדשנות, כי תפעל בשיתוף עם משרד התפוצות להבאתם של עובדים  .ג

מגזריים -מיומנים מהתפוצות ארצה לתקופת ניסיון, ובמסגרת זאת תקדם שיתופי פעולה בין
 בין הממשלה, החברה האזרחית והתעשייה לאיתור, השמה וליווי של עובדים מתאימים.

משרד האוצר לעדכן את הסדר ניכוי הוצאות השהייה למומחים זרים, כהגדרתם  להנחות את .ד
, כך שיתאים למשך 1979-בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ(, התשל"ט

אשרת 'מומחה זר להייטק'; לרשום את הודעת רשות החדשנות כי תפעל להעלאת המודעות 
 של התעשייה למסלול 'ויזת מומחה'.

 
 ים במקצועות צמיחהעובד

 אנגלית כמיומנות סף לעבודה בהייטק . 6
להנחות את המנהלת הכללית של משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר לגבש  .א

יום מיום אישור החלטה זו תכנית לחיזוק לימודי האנגלית הדבורה בחטיבת הביניים,  30תוך 
דיים. התכנית תחל לפעול לכל במטרה לשפר את מיומנות השפה של עובדי ההייטק העתי

ומשרד האוצר  ח"ש מיליון Xהמאוחר בשנת הלימודים תשפ"ד. לשם כך, משרד החינוך יקצה 
 .ח"ש מיליון Xיקצה 

בנובמבר  19בהמשך לרפורמה בלימודי האנגלית באקדמיה שאושרה בהחלטת ות"ת מיום  .ב
 (,די אנגלית באקדמיההרפורמה ללימו –התשפ"ב )להלן והחלה לפעול בשנת הלימודים  2020

לפנות למל"ג ולות"ת בבקשה שיבחנו את האפשרות לעודד הרחבה של השימוש באנגלית 
במסגרת ההוראה לתארים ראשון ושני, מעבר לשני קורסי החובה שאושרו במסגרת הרפורמה 

 30%-מהסטודנטים לתואר ראשון ילמדו באנגלית כ 50%-, כך שללימודי אנגלית באקדמיה
 50%-מהסטודנטים לתואר שני ילמדו באנגלית כ 70%-מזכים לתואר וכמהקורסים ה

מהקורסים המזכים לתואר, וזאת עד לשנת הלימודים תשפ"ז. ככל שות"ת תאשר תכנית לשיפור 
 .ח"ש מיליון Xשליטת בוגרי התארים האקדמיים בשפה האנגלית כאמור, יקצה משרד האוצר 

 הקניית ידע אקדמי מותאם למקצועות עסקיים . 7
', תקדם במסגרת התכנית הרב 2' ו'הייטק 1לרשום את הודעת ות"ת כי בהמשך לתכניות 'הייטק 

', שמטרתה להקנות בסיס ידע 3תשפ"ח את תכנית 'הייטק התשפ"ג עד השנתית לשנים 
דיסציפלינארי להשתלבות במקצועות עסקיים, וזאת במטרה להגדיל את -דיסציפלינארי ומולטי

ם לעבודה במקצועות אלה בישראל ולצמצם את משך ההכשרה אצל היצע המועמדים המתאימי
 המעסיקים אותה נדרשים מועמדים לעבור. 
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 ייעודיותהכשרות  . 8
לרשום את הודעת רשות החדשנות כי במסגרת פעילותה לקידום ההון האנושי להייטק, תקצה 

דים במקצועות למענה על צרכי מעסיקים לעוב 2023ש"ח בשנת  מיליון 10ממקורותיה לכל הפחות 
 צמיחה, וזאת בתיאום עם זרוע התעסוקה.

 
 מעקב ובקרה

 ביחס המקצועות ספר לעדכון פעלת כי טטיסטיקהסרכזית למשכה ההל הודעת את לרשום . 9
 לרבות, רחבים נתונים לאיסוף ייעודי סקר יבנהלמקצועות הטכנולוגיים ולמקצועות הצמיחה, וכן כי 

-פי ההייטק ובעלי משלחי יד טכנולוגיים בשאר המשק על, על העובדים בענוהכשרות שכר נתוני
 .שנתית בתדירות הפחות לכל יפורסמו הסקר תוצאות ;בסיס המקצועות המעודכנים

פלטפורמה מבוססת בינה  לבניית יפעלו כי העבודה וזרועאת הודעת רשות החדשנות  לרשום . 10
שורים ושכר, של העובדים מלאכותית לאיסוף נתונים תדיר, לרבות תיאורי תפקיד, הכשרות, כי

 בענפי ומקצועות ההייטק וכן מעקב אחר משרות פנויות. 
הזכאות ל'בגרות הייטק' החל מסוף שנת  שיעורילהנגיש נתונים אודות  החינוךאת משרד  להנחות . 11

 "ב.תשפה הלימודים
 התוכנית ביעדי עמידה אחר ובקרה מעקב לבצע והטכנולוגיה המדע, החדשנות משרדלהנחות את  . 12

, הכלכלה, וזאת בתיאום עם משרדי החינוך, זו החלטהיישום  סטטוס אודותשנתי  ח"דו לפרסםו
 "ת.וות החדשנות רשותועם  האוצראש הממשלה ור

 
 דברי הסבר

 
 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

תרומתו מרכזיות מגזר ההייטק והחדשנות הטכנולוגית מהווים קטר הצמיחה של המשק הישראלי. 
מתקבולי מס  25%-, והייצואמ 50%מהתוצר,  15%-ו על כתואחרילכלכלה הישראלית באה לידי ביטוי ב

תכנית זו נועדה לתמוך בהמשך שגשוגה של תעשיית החדשנות  הכנסה של המועסקים בישראל.
 הישראלית ובמובילותה בתחרות החדשנות העולמית, באמצעות תכניות שמטרתן יצירת היצע כוח אדם
מיומן לתעשייה ותכניות שמטרתן להבטיח את עתיד פעילות החדשנות בישראל מצד הביקוש. תכנית זו 
מתייחסת לצד ההיצע, קרי להיצע כוח האדם בעל הכישורים והמיומנויות המתאימים להשתלבות 

 בתעשיית החדשנות הישראלית. 
 

איכותי )בישראל או  ח אדםוכמעוניין ב לאומית-ברמה הבין שמגזר ההייטק כמגזר תחרותימשום 
, תכנית זו מבקשת לשים את הדגש על מיצוי מאגרי פוטנציאל הון אנושי לא ממומשים )טאלנט בחו"ל(

יצירת עובדים נוספים בעלי  –ה"משפך" בטווח הבינוני והארוך  הרחבתשאינו ממוצה(, קרי על 
ג גבוה לגברים יהודים שאינם ואכן, בקרב המועסקים במשלח יד הייטק ישנו ייצומיומנויות הייטק. 

חרדים, ואילו יתר קבוצות האוכלוסיות מיוצגות בחסר ביחס לקבוצה זו. בעוד שבקרב גברים יהודים 
מועסקים במשלח יד הייטק, בקרב נשים יהודיות לא חרדיות שיעור הנשים  23%-שאינם חרדים כ

 5%לח יד הייטק עומד על . בקרב החברה הערבית, שיעור המועסקים במש10%המועסקות עומד על 
בלבד. בחברה החרדית שיעורי המועסקים והמועסקות במשלח  2%בלבד, ושיעור המועסקות עומד על 

 בהתאמה.  7%-ו 6%יד הייטק עומדים על 
 

מהגברים היהודים בחינוך הממלכתי מסיימים  16%-פערים אלה ניכרים כבר במערכת החינוך: בעוד ש
 6%-ו 5%, ובחברה הערבית הוא עומד על 10%ודיות שיעור זה עומד על 'בגרות הייטק', אצל נשים יה

 בהתאמה. 
 

 :1 סעיף
משרדית בנושא הון אנושי -ידי יו"ר הועדה הבין-תכנית זו מבקשת לאמץ את נייר העמדה שהוגש על

דע ( על דעת ועדת הון אנושי לשרת החדשנות, המויו"ר ועדת הון אנושי אנושי הון ועדת –להייטק )להלן 
 2021באוגוסט  1מיום  212והטכנולוגיה ולשר האוצר. ועדת הון אנושי הוקמה בהחלטת ממשלה מס' 

רקע היעד שנקבע בקווי היסוד בממשלה -ידי שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה ושר האוצר, על-על
נושי , במטרה לגבש מדיניות להגדלת ההון הא2026עד לשנת  15%-להגדלת שיעור המועסקים בהייטק ל

המתאים לעבודה בהייטק. בראשות הועדה עומד דדי פרלמוטר, ומשתתפים בה נציגי משרדי החדשנות, 
המדע והטכנולוגיה, החינוך, הכלכלה, הביטחון, ראש הממשלה והאוצר, נציגי ות"ת ורשות החדשנות 

ותיה המלאות וכן נציגי תעשייה ומגזר שלישי בכירים ומובילים בתחומם. הועדה צפויה להגיש את המלצ
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מנת שיילקח בחשבון בעת גיבוש -, ונייר העמדה הוגש טרם השלמת דיוני הועדה, על2022בחודש יולי 
 . 2023התכנית הכלכלית לשנת 

 
( של קבוצות האוכלוסייה השונות בשוק העבודה convergenceלפיכך, תכנית זו מבקשת לבצע שילוב )

ההייטק ובמשלח יד הייטק בין נשים לגברים, בין  מפערי ההשתלבות במגזר 50%, ולצמצם הדיגיטלי
יכולים להיות  2035ערבים ליהודים ובין חרדים ליהודים לא חרדים. אילו ימומש יעד זה, אזי בשנת 

 איש.  X-% מכלל המועסקים במשק, שהם כX-מועסקים במגזר ההייטק ובמשלח יד הייטק, כ
 

 עובדים במקצועות טכנולוגיים
מהמועסקים במשק, נכון לשנת  14%-עובדים טכנולוגיים( מהווים כ –ייטק )להלן עובדים במשלח יד ה

מתוכם עובדים בענפי משק שאינם  46%-מתוכם עובדים במגזר ההייטק עצמו, כ 54%-. בעוד שכ2021
משתייכים למגזר ההייטק, והם אחראים על אימוץ דיגיטציה והטמעת טכנולוגיה בסקטורים אלה, ולכן 

ות גבוהה להעלאת רמת הפריון במשק. המיומנויות הנדרשות מעובדים טכנולוגיים, הם בעלי חשיב
נרכשות כבר במערכת החינוך: בגרות הייטק מובילה לתואר הייטק, אשר מוביל בתורו להשתלבות 

יחידות לימוד במתמטיקה, פיסיקה ו/או  10מהעובדים הטכנולוגיים לפחות  60%-במשלח יד הייטק. ל
 מתוכם תואר במקצוע הייטק. %X-מחשבים, ול

 
 :2סעיף 
 :ד2-א2 סעיף

והממונה על התקציבים במשרד האוצר לגבש תוך משרד החינוך המנהלת הכללית של להנחות את מוצע 
( למימוש יעדים להגדלת שיעור התכנית –תכנית עבודה )להלן   יום ממועד אישור החלטה זו 30

ה, אנגלית פיסיקה ו/או מחשבים, בקרב נשים, ערבים יחידות לימוד במתמטיק 5המסיימים בגרות ברמת 
. מוצע כי התכנית תגובש תוך היוועצות עם משרד "חתשפותלמידי הפריפריה עד לשנת הלימודים 

ובכפוף לגיבושה  ,תכניתהלצורך יישום  החדשנות, המדע והטכנולוגיה ועם  יו"ר ועדת הון אנושי.
בחלוקה  ח"מיליוני ש Xמתקציבו ומשרד האוצר  ח"ני שמיליו Xכאמור, מוצע כי משרד החינוך יקצה 

  .2023-2025פני השנים -שווה על
 

מוצע כי התכנית שתגובש תעסוק ברצף החינוכי שבין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה, ותתייחס למבנה 
התמריצים ללימוד מקצועות הפיסיקה או המחשבים, לעדכונים הפדגוגים הרצויים, לכוחות ההוראה 

רושים ולאמצעים ושיטות לימוד חדשניים המשלבים טכנולוגיה, לעמידה ביעדים לעיל. כמו כן, מוצע הד
כי התכנית תכלול מגוון רכיבים וכלים, ביניהם כיתות עתודה מדעית, חיזוק לימודי שפה, הסבות 

 והכשרות עובדי הוראה ועוד.
 

(, מוצע לרשום את 550ת ממשלה החלט –)להלן  2021באוקטובר  24מיום  550בהמשך להחלטה מס' 
חברה במודל לתקצוב דיפרנציאלי בחטיבות העליונות הודעת משרד החינוך על הוצאתו לפועל של 

בין החינוך הערבי לבין החינוך  התקצוב לסגירת פעריהחל משנת הלימודים תשפ"ג, שמיועד הערבית 
מגמות טכנולוגיות מוכוונות הייטק בין היתר, תוספת משמעותית של  ,תכלולהממלכתי היהודי. התכנית 

בחברה הערבית, תקצוב הצטיידות למעבדות מדעיות וטכנולוגיות ותקצוב תכניות עתודה מדעיות 
 בחטיבות הביניים.

 
בנוסף, מוצע להנחות את משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לפעול בתיאום עם משרד  ה:2 סעיף

פורמאליות בעבור תמיכה ביעדים לעיל ולהקניית כישורים -החינוך להרחבת היקף תכניות הלימוד הבלתי
חיוניים, בדגש על נשים, החברה הערבית, החברה החרדית ואוכלוסיית פריפריה. לטובת זאת, מוצע כי 

 .2023בשנת  ח"מיליוני ש Xמשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, יקצה 
 

מדע והטכנולוגיה, כי ירחיבו בשנת מוצע לרשום את הודעת משרדי החינוך והחדשנות, ה ו:2 סעיף
הלימודים תשפ"ד את תכנית 'יוניקוד' שתחל בשנה"ל תשפ"ג בכיתות ח' ובגני חובה, לכיתוב ח' וט' 

 נוספות, תוך מתן עדיפות לכיתות אשר הפעלת התוכנית בהן תשרת את היעדים לעיל. 
 

 :3סעיף 
( ביעד להגדלת ות"ת –להלן גבוהה )בהמשך לעמידת הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה 

עד לשנת הלימודים  40%-מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון במקצועות הייטק באוניברסיטאות ב
, מוצע לרשום את הודעת ות"ת כי במסגרת 2017בינואר  15מיום  2292החלטה מס' ב שנקבע כפיתשפ"ב, 
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ספרי הסטודנטים החדשים למקצועות תשפ"ח, תפעל להגדלת מ-שנתית לשנים תשפ"ג-התכנית הרב
 בשנה.  %X-הייטק במכללות האקדמיות להנדסה בשיעור של כ

 
תשפ"ח תפעל להגדלת -שנתית לשנים תשפ"ג-מוצע לרשום את הודעת ות"ת כי במסגרת התכנית הרב

מספר בוגרי התארים במקצועות הייטק באמצעות צמצום הנשירה בקרב סטודנטים למקצועות הייטק, 
הפער בשיעור הנשירה של  50%-ל סטודנטים מהחברה הערבית. לקבוע יעד לפיו יצומצם בבדגש ע

סטודנטים מהחברה הערבית במקצועות ההייטק למול זה של סטודנטים יהודים ואחרים עד לשנת 
 בשנה. 10%-הלימודים תשפ"ה. כפועל יוצא, מספר הבוגרים יגדל בכ

 
ספר הסטודנטים לתארים מתקדמים במקצועות הייטק ' להגדלת מ2כמו כן, בהמשך לתכנית 'הייטק 

באוניברסיטאות, עבור טיפוח עתודת הסגל במקצועות אלה, מוצע לפנות לות"ת בבקשה שתבחן, 
תשפ"ח, את האפשרות להסיר חסמים להגדלה של הסגל -במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשפ"ג

מחים מן התעשייה, החל משנה"ל תשפ"ד האקדמי בתחומי ההייטק באוניברסיטאות, לרבות מרצים מו
 במטרה לתמוך בהמשך הגידול במספרי הסטודנטים למקצועות הייטק באוניברסיטאות.

 
בנוסף, מוצע לפנות לות"ת בבקשה שתבחן את האפשרות לפעול להגדלת שיעור הסטודנטיות הנשים 

-ר הסטודנטיות יגדל ללמקצועות הייטק ואת שיעור הסטודנטים הערבים למקצועות הייטק, כך ששיעו
מסך הסטודנטים החדשים,  25%-מסך הסטודנטים החדשים ושיעור הסטודנטים הערבים יגדל ל 40%

וזאת עד לשנה"ל תשפ"ח; לפנות לות"ת בבקשה שתפעל למימוש היעדים להלן תוך הגדלת מספר 
צועות הייטק. הסטודנטים החדשים הכללי, ומבלי לפגוע בהיקף הסטודנטים הגברים שאינם ערבים למק

במסגרת זאת, מוצע לפנות לות"ת בבקשה שתבחן את האפשרות להרחיב את היצע שילובי מקצועות 
חוגיים בהם יש ייצוג גבוה -הלימודים המוצעים יחד עם מדעי המחשב, בדגש על שילובים דו

 לסטודנטיות נשים.
 

תשפ"ח, -לשנים תשפ"גשנתית -יתרה מזאת, מוצע לרשום את הודעת ות"ת כי במסגרת התכנית הרב
תעודד פתיחתם של מקבצי לימוד ותארי מאסטר יישומי מוכווני תעסוקה בהייטק, וזאת בעבור גיוון 
והרחבת ההכשרה האקדמית למקצועות טכנולוגיים בהייטק, לרבות באוניברסיטאות, שלא במסגרת 

 ות"ת.-ל"ג'תארי הייטק' בלבד. בכל האמור לעיל, אין כדי לפגוע בעצמאות ובסמכויות מ
 

 :4סעיף 
( לבנות תכנית חמש שנתית זרוע העבודה –מוצע להנחות את זרוע העבודה שבמשרד הכלכלה )להלן 

לעידוד מקצועות ליבה טכנולוגיים, שבסיומה תגדל כמות הסטודנטים המתוקצבים במגמות הטכנולוגיות 
מתקציבה  ח"מיליוני ש Xסטודנטים. לשם כך, מוצע כי זרוע העבודה תקצה  6,000-במכללות מה"ט ב

 .2027-2023בחלוקה שווה בשנים  ח"מיליוני ש Xומשרד האוצר יקצה 
 

גברים חרדים  2,000כמו כן, מוצע להנחות את זרוע העבודה לבנות תכנית חמש שנתית לשילוב 
מתקציבה  ח"מיליוני ש Xבמקצועות התוכנה במכללות מה"ט. לשם כך, מוצע כי זרוע העבודה תקצה 

 X . בנוסף, מוצע להקצות לזרוע העבודה2027-2023בשנה בשנים  ח"מיליוני ש Xהאוצר יקצה ומשרד 
 לטובת חיזוק ההכשרות הטכנולוגיות לנשים חרדיות במכללות מה"ט. ח"מיליוני ש

 
 :5סעיף 

מוצע לרשום את הודעת זרוע העבודה ורשות החדשנות כי יפעלו בשיתוף פעולה להכוונת כלי הביצוע 
אקדמיות המיועדות לשילוב בתפקידי הייטק של ציבור הנשים, אוכלוסיית -יכה בהכשרות חוץשלהן לתמ

(, בדגש על הכשרות קבוצות בייצוג חסר בהייטק –הפריפריה, החברה הערבית והחברה החרדית )להלן 
 הכשרותה יעדילבשים לב איכותית, קרי הכשרות ממיינות וארוכות טווח. פעילות רשות החדשנות תבוצע 

 החדשנות לרשותהחדשנות, המדע והטכנולוגיה  שרת של שנקבעו במכתבה 2022-2023 לשניםייעודיות 
 .2022בפברואר  22 מיום

 
 :6סעיף 
: מוצע לרשום את הודעת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה והשרה לשוויון חברתי, כי א6סעיף 

העלות את ייצוגן של נשים בתעשייה במטרה לקדם ולעודד שוויון מגדרי בתעשיית ההייטק בישראל, ל
בין משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לרשות  2022במרץ  8זו ולסייע בהשתלבותן, הוסכם ביום 

לקידום מעמד האישה על קידום תכנית משותפת להטמעת פרקטיקות של חשיבה מגדרית בתעשיית 
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מוצע לרשום את הודעת רשות  החדשנות וההייטק ולעידוד מדיניות המקדמת נשים בארגון. כמו כן,
החדשנות כי תפעל בשיתוף עם התעשייה, להסרת חסמים להשתלבותן של נשים בתפקידים טכנולוגיים, 
לרבות באמצעות פעילות מתואמת להגדלת היצע הנשים המתאימות למועמדות לתפקידים אלה, ולעידוד 

ולוגיים בפרט, וזאת משום שנראית אימוץ מדיניות תומכת התקדמות נשים בהייטק ככלל ובתפקידים טכנ
 ירידה בשיעור הנשים בתפקידים טכנולוגיים מספר שנים לאחר כניסתן לשוק העבודה.

: מוצע לרשום את הודעת רשות החדשנות, כי תפעל בשיתוף עם משרד התפוצות להבאתם של ב6סעיף 
מגזריים בין -פעולה ביןעובדים מיומנים מהתפוצות ארצה לתקופת ניסיון, ובמסגרת זאת תקדם שיתוף 

 הממשלה, החברה האזרחית והתעשייה לאיתור, השמה וליווי של עובדים מתאימים.
: מוצע להנחות את משרד האוצר לעדכן את הסדר ניכוי הוצאות השהייה למומחים זרים, ג6סעיף 

שך , כך שיתאים למ1979-כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ(, התשל"ט
אשרת 'מומחה זר להייטק'; לרשום את הודעת רשות החדשנות כי תפעל להעלאת המודעות של התעשייה 

 למסלול 'ויזת מומחה'.
 

 עובדים במקצועות צמיחה
מהמועסקים במגזר ההייטק מועסקים במקצועות עסקיים, האמונים על הצמיחה העסקית של  30%-כ

שיבות גבוהה להבטחת המשך התרחבות בישראל. מקצועות הצמיחה(, והם בעלי ח –החברה )להלן 
בשנים הקרובות, צפוי גידול בביקוש של חברות צמיחה ישראליות לעובדים במקצועות צמיחה, אשר 
טומן בחובו פוטנציאל לשילוב עובדים בעלי מיומנויות וכישורים שונים מאלה הדרושים עבור עובדים 

 במקצועות טכנולוגיים. 
 

 :7סעיף 
מתוכם אנגלית ברמת שפם אם.  17%-יניהם של המועסקים במקצועות הצמיחה, עולה כי למניתוח מאפי

לאור זאת, מוצע להגדיר את האנגלית כמיומנות סף להשתלבות במגזר ההייטק, בדגש על במקצועות 
 צמיחה. 

מוצע להנחות את המנהלת הכללית משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר  א:7סעיף 
יום מיום אישור החלטה זו תכנית לחיזוק לימודי האנגלית הדבורה בחטיבת הביניים,  30וך לגבש ת

שמטרתה לשפר את מיומנות השפה של עובדי ההייטק העתידיים, וזאת בהמשך לאמור בנייר העמדה 
. התכנית תחל לפעול לכל המאוחר בשנת הלימודים תשפ"ד. לשם כך, מוצע כי משרד 1המצוין בסעיף 

 .ח"מיליוני ש Xומשרד האוצר יקצה  ח"מיליוני ש Xיקצה  החינוך
בנובמבר  19בהמשך לרפורמה בלימודי האנגלית באקדמיה שאושרה בהחלטת ות"ת מיום  ב:7סעיף 
והחלה לפעול בשנת הלימודים תשפ"ב, מוצע לפנות למל"ג וות"ת בבקשה שיבחנו את האפשרות  2020

ההוראה לתארים ראשון ושני, מעבר לשני קורסי החובה לעודד הרחבה של השימוש באנגלית במסגרת 
 30%-מהסטודנטים לתואר ראשון ילמדו באנגלית כ 50%-שאושרו במסגרת הרפורמה לעיל, כך ש

מהקורסים המזכים  50%-מהסטודנטים לתואר שני ילמדו באנגלית כ 70%-מהקורסים המזכים לתואר וכ
ת"ת תאשר תכנית לשיפור שליטת בוגרי התארים לתואר, וזאת עד לשנת הלימודים תשפ"ז. ככל שו

 לשם כך. ח"מיליוני ש Xהאקדמיים בשפה האנגלית כאמור, מוצע להקצות לה 
 

 :8סעיף 
מוצע להרחיב ולשפר את ההכשרות האקדמיות המוצעות לעובדים במקצועות צמיחה. במסגרת זאת, 

', תקדם במסגרת התכנית הרב 2ק ' ו'הייט1מוצע לרשום את הודעת ות"ת כי בהמשך לתכניות 'הייטק 
-', שמטרתה להקנות בסיס ידע דיסציפלינארי ומולטי3תשפ"ח את תכנית 'הייטק -שנתית לשנים תשפ"ג

דיסציפלינארי להשתלבות במקצועות עסקיים, וזאת במטרה להגדיל את היצע המועמדים המתאימים 
קים אותה נדרשים מועמדים לעבודה במקצועות אלה בישראל ולצמצם את משך ההכשרה אצל המעסי

 לעבור. 
 

 :9סעיף 
לרשום את הודעת רשות החדשנות כי במסגרת פעילותה לקידום ההון האנושי להייטק, תקצה ממקורותיה 

למענה על צרכי מעסיקים לעובדים במקצועות צמיחה, וזאת  2023בשנת  ח"מיליוני ש 10לכל הפחות 
 בתיאום עם זרוע התעסוקה שבמשרד הכלכלה.

 
 :10יף סע

 ביחס המקצועות ספר לעדכון פעלת כי שכה המרכזית לסטטיסטיקההל הודעת את לרשוםמוצע 
 לרבות, רחבים נתונים לאיסוף ייעודי סקר יבנהלמקצועות הטכנולוגיים ולמקצועות הצמיחה, וכן כי 
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בסיס -, על העובדים בענפי ההייטק ובעלי משלחי יד טכנולוגיים בשאר המשק עלוהכשרות שכר נתוני
 .שנתית בתדירות הפחות לכל יפורסמו הסקר תוצאות ;המקצועות המעודכנים

 
 :11סעיף 
פלטפורמה מבוססת בינה  לבניית יפעלו כי העבודה וזרועאת הודעת רשות החדשנות  לרשוםמוצע 

מלאכותית לאיסוף נתונים תדיר, לרבות תיאורי תפקיד, הכשרות, כישורים ושכר, של העובדים בענפי 
 עות ההייטק וכן מעקב אחר משרות פנויות. ומקצו

 
 :12סעיף 
הזכאות ל'בגרות הייטק' החל מסוף שנת  שיעורילהנגיש נתונים אודות  החינוךאת משרד  להנחותמוצע 

 "ב.תשפ הלימודים
 

 :13סעיף 
 התוכנית ביעדי עמידה אחר ובקרה מעקב לבצע והטכנולוגיה המדע, החדשנות משרדלהנחות את מוצע 

אש ר, הכלכלה, וזאת בתיאום עם משרדי החינוך, זו החלטהיישום  סטטוס אודותשנתי  ח"דו ולפרסם
 "ת.וות החדשנות רשותועם  האוצרו ממשלהה
 

 תקציב
  אין

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
  2012באוגוסט  26 מיום 5080מס' ה החלט

  2015יוני ב 28 מיום 147מס' החלטה 
  2017בינואר  15 מיום 2292מס'  החלטה
  2020באוקטובר  18יום מ 455מס' החלטה 
 2021באוגוסט  1מיום  212מס' החלטה 

 2021באוקטובר  24מיום  550החלטה מס' 
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות 

2023. 
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 הערכות המשק למעבר לתחבורה פרטית חשמלית

 מחליטים

באוגוסט  1מיום  201( להחלטה 171החלטה  -)להלן  2021ביולי  25מיום  171מס'  הבהמשך להחלט
טה מס' (, להחל208החלטה  –)להלן  2021באוגוסט  1מיום  208(, להחלטה 201החלטה  –) להלן  2021

(, ובהתאם למחויבויות הבינלאומיות של ישראל 542החלטה  –)להלן  2022באוקטובר  24מיום  542
להפחית פליטות, ובמטרה להיערך למעבר לצריכת תחליפי דלקים, תוך התמודדות עם האתגרים וצמצום 

 -שראלי השפעות חיצוניות שליליות של מעבר זה על תשתיות החשמל ורמת הגודש בכבישים במשק הי

שתבחן את השפעות כניסת הרכב להקים ועדה בנושא "הערכות למעבר לתחבורה חשמלית"  . 1
על המדיניות הפיסקלית, על תשתיות התחבורה, על  והשלכותיה החשמלי לשוק הרכבים בישראל

 - (הוועדה –להלן ) תשתיות האנרגיה ועל איכות הסביבה בישראל

הממונה על התקציבים, מנכ"ל  ויהיו חברים בהמנכ"ל משרד האוצר הוועדה יעמוד בראשות  .א
 יתמשרד התחבורה, מנכ"ל יתרשות המסים, מנכ"ל משרד האנרגיה, יו"ר רשות החשמל, מנכ"ל

 .ונו על ידםאו נציגים שימ המשרד להגנת הסביבה והכלכלנית הראשית במשרד האוצר

 תוך תשעה חודשים ממועד קבלת החלטה זו. ב גיש את המלצותיה לשר האוצרהוועדה ת .ב

בתוך חודשיים ממועד בדבר יישום המלצות הוועדה החלטה  לממשלה הצעת יביאהאוצר  שר .ג
 .ןקבלת

יהיה רשאי לזמן יועצים מומחים מתחומים שונים על מנת להציג את עמדתם בפניי  הוועדה ריו" .ד
 חברי הוועדה.

  -הבאים  נושאיםבמסגרת עבודתה תבחן הוועדה את ה .ה

  -בתחום התחבורה  (1

רכבים בישראל על הנסועה השפעה צפויה של כניסת הרכב החשמלי לשוק ה (א
הפרטית בישראל ועל מקדם הפיצול בין תחבורה פרטית לתחבורה ציבורית, זאת 
בשל הירידה המשמעותית בעלות השולית של נסיעה ברכב חשמלי ביחס לרכב 

 מבוסס מנוע בערה פנימי.

 הנסועה בישראל. היקףעל  הקיימתהשפעה צפויה של מדיניות המיסוי  (ב

 ההשפעות הצפויות במדינות נבחרות בעולם.אופן ההתמודדות עם  (ג

במרחב בחינת שינויים במדיניות החניה לאור הצורך בהסדרת עמדות טעינה  (ד
 חניה בשטחים עירוניים.הוהשפעת שינויים אלו על שטח 

  -בתחום תשתיות האנרגיה  (2

בהתאם לתחזית כניסת רכב וזאת  2040עד לשנת עדכון תחזית הביקוש לחשמל  (א
 בים הישראלי.חשמלי לשוק הרכ

השפעה צפויה על שיא הביקוש לחשמל ועל תכנית הפיתוח ליצור ואגירת אנרגיה  (ב
 .2040עד לשנת 

 השפעה צפויה על רשת ההולכה והחלוקה במשק החשמל. (ג

השפעה על העמידה ביעדי הפחתת הפליטות ויצור מאנרגיה מתחדשת במשק  (ד
 החשמל והיעדים הכלליים.

 י.השפעה צפויה על הביקוש לגז טבע (ה

פריסת עמדות טעינה באופן שיצמצם את הצורך בשדרוג תשתית החשמל ויצמצם  (ו
 את ההשפעות השליליות על הגודש ועל היקף השטח הציבורי המוקצה לחניה. 

אמצעים לצמצום הצורך בפיתוח תשתית במשק החשמל, בין השאר באמצעי  (ז
 תמחור, מיסוי או המלצות לפריסת תשתית.

 ק ספקי הטעינה.תחרותיות ורמת שירות בשו (ח

  -בתחום המדיניות הפיסקלית  (3

 על הכנסות המדינה. קיימת בתחום הרכבהשפעה צפויה של מדיניות המס ה (א

לרכב ולשימוש בו לאור כניסת רכבים חשמליים הנוגעת בחינת מדיניות מס כוללת  (ב
ובמטרה למקסם את התועלת  2לשוק, בהתאם להמלצות שיגובשו לפי סעיף 

 פיסקאלית.המסגרת ההמשקית ולשמור על 
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בחן ות 208להחלטה  24-ו 23פים בסעי מואשר הוק יםבוא במקום הצוותת וועדהה (ג
עדי פליטות ליבואני רכבים בהתאם תוך קביעת י אימוץ של מנגנון מיסוי ליבואנים

לרגולציה האירופית הקיימת, תוך התאמת המנגנון ככל הנדרש להיצע הרכבים 
 על רכבים בישראל. בישראל ולמדיניות המיסוי הכוללת

 בחינת מדיניות המיסוי על עמדות טעינה וסוללות לרכב חשמלי. (ד

, וכדי למנוע עליה (Plug Inחשמליים וכלי רכב היברידיים נטענים )על מנת להיערך לכניסת רכבים  . 2
היקף ברכבים אלו ובפרט בכל הנוגע לעודף הנגרמות משימוש השליליות בהשפעות החיצוניות 

 ת לייצר ודאות בשוק, מוצע:נסועה, ועל מנה
 להקים צוות משנה לעניין מס נסועה לרכבים. .א

ויגבש מתווה מיסוי לקביעת מס נסועה על  ברכב הנסועההמשקפת את  את העלותהצוות יקבע  .ב
ויכין תכנית  מיסוי אחר,באמצעות העלות השימוש בכלי רכב אשר אינם משלמים את מלוא 

 לרבות האופן שבו יגבה וייאכף.  להקמה ולהפעלה של מנגנון יישום המס,

הממוצע לק"מ מיסוי המס יבוסס על סכום באגורות לק"מ נסיעה ובטווח הארוך יהיה דומה ל .ג
בהתאם לשיקולים  גובשנסיעה בכלי רכב בנזין בניכוי עלויות הזיהום והרעש, מתווה המס י

 על סך הנסועה, השפעה בין היתר, השפעה על חדירה של רכב חשמלי לישראל ביניהם שונים,
 והיבטים תפעוליים. 

מס להפחתת גודש הדיונים ביחס למס הנסועה האמור יתבססו על המנגנונים הקיימים בחוק  .ד
לעניין דיווח, גבייה  , בין היתרבשינויים המחויבים , וזאת 2021-התנועה באזור גוש דן, תשפ"ב

ם, באותה תפיסת אכיפה. גביית המס תהיה באחריות יחידת הגודש שתוקם ברשות המסיו
 הפעלה ובאמצעות אותו מנגנון המוקם לצורך גביית מס הגודש.

יושב ראש הוועדה יהיה רשאי להקים צוותי משנה נוספים לצורך בחינת הנושאים המצויים בסמכות  . 3
 .בוועדה לאישור יובאו המשנה צוותי המלצות הוועדה.

 
 רכבים נטולי פליטותהיערכות תשתיתית לכניסת  . 4

ומכוח סמכותה לפי חוק התכנון , 208 בהחלטה 19ליישם את סעיף  ,רת הפניםלהטיל על ש .א
חוק התכנון והבניה(, לקבוע תוך שישה חודשים ממועד  - )להלן 1965 –והבניה, התשכ"ה 

החלטה זו, הוראות בדבר חובה להקים בבניין חדש שכולל חניה, לרבות בניין לשימוש ציבורי, 
ת חשמל הנדרשת להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי מסחרי או לשימוש משרדים, תשתי

 הכוללת לוח חשמל. 

העוסקים במכירת רכבים חדשים  כך שתוטל חובה על , 2008-לתקן את חוק אוויר נקי, התשס"ח .ב
להציג נתונים אודות צריכת האנרגיה של הרכב, ביחידות מדידה תקניות, לפי סוג של מקור 

במקום החובה הקיימת היום לפרסם את הנתונים לפי  האנרגיה שבאמצעותו מונע הרכב, וזאת
 צריכת ליטר לכל מאה קילומטר.

 ם שלעל מנת לקבוע אסדרה אשר תבטיח שמירה על תחרות והגנת הצרכן ותמנע היווצרות .ג
 כשלי שוק:

כך שבמקום המילים "שש  2018ביוני  3מיום  3859 ה מס'(יח. להחלט14לתקן את סעיף  (1
  שנים" יבוא "חמש שנים".

כך שהוראת  2018-והוראת שעה(, התשע"ח 16לתקן את חוק משק החשמל )תיקון מס'  (2
 השעה לעניין הספקה תקוצר לחמש שנים.  

להקים צוות בראשות מנהל מינהל הדלק ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר,  .ד
 משרד הכלכלה, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, שידון באסדרת תחום המימן
לתחבורה, ובכלל זה קביעת ממונה בטיחות לענייני מימן לתחבורה, אסדרה ואישור של תחנות 

 תדלוק במימן, מתקני אחסון מימן, וכל זאת על סמך מנגנונים קיימים.
 

 חודשים ממועד קבלת החלטה זו.  10תוך במסקנות הצוות יוגשו לשרת האנרגיה 
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 דברי הסבר

 המדינה משק על שפעהוהרקע כללי, נתונים כלכליים 

קבעה יעדים ממשלתיים להפחתת פליטות גזי חממה,  2021באוקטובר  25מיום  171החלטת ממשלה 
ובפרט קבעה יעדים להפחתת פליטות גזי החממה מרכבים פרטיים. החלטה זו לא באה בריק: בשנים 

תוני ארגון הסביבה לפי נ הפליטות לקילומטר נסועה ברכבים. האחרונות ישנה מגמה עולמית של הפחתת
בפליטות גזי חממה לקילומטר נסועה מרכבי  40%הייתה הפחתה של  2019-2000האירופאי, בין השנים 

נוסעים חדשים; חלה התפתחות משמעותית בהיצע, במחיר ובטווח הנסועה של רכבים היברידיים 
ת רשות החשמל ותחזית ישנם פיתוחים רבים הנוגעים לכניסת רכב מונע מימן. לפי תחזיוכן וחשמליים, 

 צפויים להיות כמיליון רכבים חשמליים בישראל.  2030משרד האנרגיה, בשנת 
ישנן תועלות מהתייעלות צי הרכב וכניסת רכב חשמלי לשוק הישראלי, בראשן הפחתת זיהום האוויר: 

-ה בכעל פי תמהיל הדלקים הנוכחי במשק החשמל העלות החיצונית ממזהמים של רכב בנזין חדש גבוה
מהעלות החיצונית המקבילה של רכב חשמלי. ככל והמדינה תעמוד ביעדי ייצור החשמל באנרגיות  29%

ובמדיניות הפחתת השימוש בפחם של שר האנרגיה, בשנת  465מתחדשות אשר נקבעו בהחלטת ממשלה 
פחתה תביא לה 2030. בהתאם, כניסת מיליון רכבים חשמליים בשנת 195%צפוי הפער לעמוד על  2030
בעלויות הזיהום באותה שנה. בנוסף, ישנה תועלת מהתייעלות בצריכת הדלקים  ח"שמליון  350-של כ

 אשר תביא להגדלת ההכנסה הפנויה ולהפחתת התלות ביבוא, וכן בהגדלת הכנסות המדינה מגז טבעי. 
הרכבים, עם זאת, כניסתו המהירה של הרכב החשמלי, אשר ברובה נובעת משינויים עולמיים בהיצע 

מציבה אתגרים משמעותיים אשר יש להידרש אליהם: ראשית על מנת להסיר חסמים בפני כניסתו, ושנית 
 על מנת לצמצם את הנזק המשקי אשר עשוי להיווצר מכניסה לא סדורה וללא הערכות מספקת.

. לפי האתגרים שכניסת הרכב החשמלי מציב בפני המשק הינם הן בתחום האנרגיה והן בתחום התחבורה
הערכות ראשוניות, כניסה לא מותאמת של הרכב החשמלי לשוק הישראלי עלולה לדרוש הקדמת 
תשתיות משמעותיות הן במקטע היצור, עקב צורך בהקמת תחנות כח ומתקני אגירה, והן במקטעי הרשת. 

שר השקעה עודפת במקטע היצור לדוגמא, עלולה לדרוש הקמת שתי תחנות כח עודפות בעשור הקרוב, א
 יביאו להקדמת השקעות של מיליארדי שקלים חדשים. 

מבחינת השפעה על היקף השימוש ברכב פרטי, התייעלות הרכבים מביאה להפחתת העלות השולית 
לקילומטר נסועה. יתרה מזאת, כיוון שכיום הבלו על הדלק נותן ביטוי לכלל העלויות החיצוניות 

כמו גודש, השקעה בתשתית כבישים ותאונות, המעבר השוטפות של רכב פרטי, לרבות עלויות נסועה 
לצריכת אנרגיה שאינה ממוסה בהתאם תפחית אף היא משמעותית את העלות השולית של הנסועה באופן 
שאיננו עולה בקנה אחד השפעותיה החיצוניות השליליות, ולפיכך עלולה להביא להגדלת הנסועה 

ת. זאת בשעה שהשפעות חיצוניות אלו פוגעות ברווחה ובהתאם עלייה בגודש, בתאונות ובהחצנות נוספו
בשנה. כך, בעוד  ח"שהחברתית ומטילות עול כלכלי משמעותי על המשק הנאמד בעשרות מיליארדי 

שלרכב החשמלי תועלות ברורות ביחס לרכב בעירה פנימית עבור אותו היקף נסועה, ככל שחדירת הרכב 
חשש כי ההשפעות השליליות הנובעות מכך יקזזו את החשמלי תביא לגידול בהיקף הנסועה, קיים 

 התועלות או אף יעלו עליהן. 
גביית הבלו והמע"מ עליו מרכבים פרטיים בלבד  2021מבחינת השפעה על המצב הפיסקלי, נכון לשנת 

 . צמצום הגבייה של מיסים אלו ידרוש הערכות פיסקלית.ח"שמיליארד  15-עומדת על כ
סוגיות נוספות הנוגעות לכניסת הרכב החשמלי, ובראשם חסמים ואתגרים לאתגרים אלו יש להוסיף 

 הנוגעים לצורך להקים עמדות טעינה ברכוש משותף וכן להבטיח תחרותיות בשוק לטובת רווחת הצרכן.
מטרת החלטה זו היא אפוא לנתח את מכלול האתגרים הללו, וכן את ההזדמנויות שכניסת הרכבים 

צעדים חיוניים אשר יש עליהם הסכמה במועד זה, באופן שיאפשר למשק  תאפשר, ובהתאם לכך לקדם
 הישראלי ליהנות מהיתרונות הגלומים בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הרכב. 

 1לסעיף 
אשר יבחן ויגבש המלצות בנוגע לאתגרים השונים אשר כניסת רכבים בהנעה חלופית ובפרט  יוקם צוות

הצוות יבחן את השפעת  אלי ועל האמצעים להתמודדות עימם.רכב חשמלי משיתים על המשק הישר
כניסת הרכב החשמלי בין השאר בתחומים הבאים: השפעה על משק התחבורה ובפרט על העלויות 
החיצוניות הנוגעות לנסועה ולטעינה במקומות חניה, השפעה על משק האנרגיה ובפרט על תשתית 

הצוות יגבש המלצות לצעדים  במבנה גביית המיסים. החשמל, השפעה על המצב הפיסקלי, עקב השינוי 
אשר ביצועם יביא למיצוי התועלות מכניסת הרכב החשמלי תוך צמצום הפגיעה במשקים השונים, 

 ויגישם לממשלה. 
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 2לסעיף 
הצוות יקח בחשבון שיקולים שונים, ביניהם  יוקם צוות משנה אשר ימליץ לצוות על מתווה למיסוי נסועה.

הרכבים, את מתווה הטלת המס, את היחס בינו לבין מיסים אחרים אשר מושתים על רכבים. את סוגי 
 בנוסף, הצוות יציע מנגנון לגביית המיסוי. ככל הניתן מנגנון זה יבוסס על מנגנונים קיימים. 

 
 3לסעיף 

 הסעיף קובע כי הצוות יהיה רשאי לקבוע צוותי משנה נוספים בהתאם לשיקול דעתו.
 

 4לסעיף 
ולהסדיר את כניסתם באמצעות מספר צעדים אשר  על קליטת רכבים חשמליים מטרת סעיף זה הוא להקל

 יתאימו רגולציות קיימות לכניסת רכבים נקיים מפליטות, וכן באמצעות הערכות של הממשלה.
 

 סעיף א
 על מנת לקדם הערכות לרכב חשמלי ולצמצם העלות הנוסעת מהתאמת מבנים לאחר בנייתם לעמדות
טעינה, מוצע להטיל על שרת הפנים לקבוע בתקנות חובה להקים תשתית לרבות מובילים אשר תאפשר 
הקמת עמדות טעינה בהתאמות מינימליות במבנים שאינם למגורים אשר יש בהם חניון, בדומה לתקנות 

סט באוגו 1מיום  208למבנים למגורים. יצוין שהטלה זו נעשתה כבר בהחלטת ממשלה שנקבעו בנושא 
, וכי שרת הפנים קידמה תקנות המחייבות התקנת תשתית מינימלית במבני מגורים. עם זאת, נכון 2021

למועד זה לא קודמו תקנות הנוגעות למבנים שאינם למגורים, ולפיכך מוצע להטיל על השרה להשלים 
 את פעולה זו. 

 
 בסעיף 

 
האנרגטית של הרכב לפי צריכת ליטר דלק כיום מחויב עוסק במכירת רכב להציג נתונים אודות היעילות 

לקילומטר. מוצע להטיל על המשרד להגנת הסביבה להפיץ תזכיר אשר יתאים חובה זו גם לרכבים 
חשמליים, בהם כמובן לא משתמשים בדלק, ולחייב עוסק במכר להציג את צריכת האנרגיה של הרכב, 

 100-קוט"ש ל –כך לדוגמה, ברכב חשמלי בהתאם ליחידות המדידה התקניות והרלוונטיות לסוג הרכב )
 קילומטר(.

 
 ג סעיף

כניסת הרכב החשמלי יוצרת שוק חדש אשר יש לודא כי הקמתו נעשית תוך צמצום כשלי השוק ושמירה 
 על רווחת הצרכנים ועל התחרותיות. לפיכך סעיפים אלו באים לתת כלים להסדרת השוק.

משלה החליטה על שינוי מבני במשק החשמל, אשר המ 2018ביוני  3-מיום ה 3859בהחלטת ממשלה 
לחוק  16נועד בין השאר עדי לפתוח את מקטע האספקה ומקטע הייצור לתחרות. להחלטה זו נלווה תיקון 

משק החשמל. בהחלטות אלו נקבע פטור בהוראת שעה מחובת רשיון למספקי חשמל באמצעות עמדות 
מסיבית של הרכב החשמלי אשר קצב כניסתו צפויה טעינה, במטרה להקל על פיתוח התחום. הכניסה ה

להיות מהירה מהרגיל, וכן אסדרת תחום אספקת החשמל למי שאינו מספק באמצעות עמדות טעינה, 
מעלים את הצורך לאפשר קביעת רגולציה באמצעות רישוי למספקי חשמל. לפיכך מוצע לקצר את תקופת 

 .2023ביולי  26-עד ל שיסתייםהפטור כך 
 

 דסעיף 
 מוצע להקים צוות אשר יבחן את הפעולות הנדרשות על מנת לאפשר כניסת רכבים מונעי מימן לישראל.
הצוות ימליץ על פעולות הנדרשות לצורך יצירת התשתית החוקית לכניסת רכבים מונעי מימן לישראל, 

-כ"א לרבות באמצעות שימוש בסמכויות שרת האנרגיה מתוקף חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(, תש
 , או בסמכויות אחרות אשר יש ברשותה.1960

 
 תקציב:

 אין. 
 :האדם כוח מצבת על ההצעה השפעת

 .אין
 

 :בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 ;2021 ביולי 25 מיום 171החלטה מס' 
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 ;2021 באוגוסט 1 מיום 208' מס החלטה
 .2021 באוקטובר 24 מיום 542' מס החלטה

 
 :ההצעה יוזם רדהמש של המשפטי היועץ עמדת

לשנת  עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית
2023. 
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 שיפור הסביבה העסקית
 רפורמה בשוק התשלומים

 מחליטים
 –במטרה לקדם את התחרות בשוק התשלומים בישראל בפרט, ואת התחרות במערכת הפיננסית בכלל 

הכין ולהגיש לוועדת השרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות ל להטיל על שר האוצר . 1
, טיוטת חוק שבה ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים 2023לשנת  שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית

, שפורסם 2022-על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב
ולאחר הטמעת  ובתוספת ההוראות המפורטות להלן, ,2022 בינואר 10להערות הציבור ביום 

ההערות שהתקבלו, שעליה יחולו הוראות החלטת הממשלה שעניינה יישום החלטות והקמת ועדת 
 - 2023ת שרים לעניין התכנית הכלכלית לשנ

 לא יעסוק מבטח במתן שירות תשלום; .א

( יחויב P2Pיישומון  –)להלן מפעיל יישומון להעברת כספים בין יחידים באמצעות פרט מזהה  .ב
 לאפשר ללקוחותיו באופן פשוט ונוח:

 אחר באמצעות פרט מזהה. P2Pלקבל כספים מיישומון  (1

 אחר, לבקשת המשלם. P2Pלהעביר כספים למוטב שהוא לקוח של יישומון  (2

האמורות  P2Pשר האוצר יהיה רשאי לקבוע את אופן יישום החובות על מפעילי יישומוני  (3
בעלי היקף פעילות קטן שהחובה האמורה לא  P2P יישומוני מפעיליסוגי  לעיל ולקבוע

 תחול לגביהם.

חוק הבנקאות  –)להלן  1981-ד)ב( בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א7לתקן את סעיף  . 2
(, כך שתאגיד בנקאי יידרש לאפשר לגוף שמתפעל את הנפקת כרטיס החיוב שלו, )שירות ללקוח(

שבין התאגיד הבנקאי ללקוח, לקבל את הסכמת הלקוח לכך שהגוף המתפעל במסגרת הסכם הנפקת 
יוכל לעשות שימוש במידע של הלקוח שהגיע לידי הגוף המתפעל אגב ביצוע ההנפקה או תפעול 
ההנפקה; ולכך שתאגיד בנקאי גם לא ימנע, במעשה או במחדל, מהגוף המתפעל לקבל את הסכמת 

ידי הגוף אגב ביצוע הנפקה או תפעול הנפקה, לצורך מתן הלקוח לעשות שימוש במידע שהגיע ל
 שירותים בהתאם לתחומי הפעילות שהותרו לגוף המתפעל.

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני )א( ב9לתקן את סעיף  . 3
נקבעה (, כך שההוראה שחוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות –)להלן  2017-תשע"זהחקיקה(, 

ולפיה בנק המנפיק כרטיסי חיוב, שערב יום התחילה שלט או החזיק אמצעי שליטה בחברת  –בסעיף 
מסך כרטיסי  52%-לא יבצע באמצעות חברה מתפעלת אחת, תפעול הנפקה של יותר מכרטיסי חיוב, 

תוארך בשלוש שנים ותהיה בתוקף, לגבי בנק שאינו  - האשראי החדשים שהוא מנפיק ללקוחותיו
 -עד תום שמונה שנים מיום התחילה, ולגבי בנק בעל היקף פעילות רחב  –בעל היקף פעילות רחב 

 , לפי המאוחר.שנים מיום התחילה שמונהשנים ממועד ההפרדה או עד תום  ששתום עד 

לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( כך שתאגיד בנקאי המסרב לתת שירות מהשירותים  2לתקן את סעיף  . 4
)א( לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( לגופים בעלי רישיונות בתחום הפיננסי יגיש 2 המנויים בסעיף

 טתו לסירוב כאמור וינמק זאת בכתב.למפקח על הבנקים דיווח על החל

יום מיום קבלת החלטה זו,  100להטיל על משרד האוצר, בשיתוף רשות התחרות ובנק ישראל, תוך  . 5
סמים לפתיחת חשבונות בנק ומתן שירותים בנקאיים להגיש לממשלה מסמך המלצות בעניין הסרת ח

 לגופים העוסקים בתחום הפיננסי, בדגש על חברות טכנולוגיה העוסקות בתחום הפיננסי

 –לעניין החלטה זו  . 6
 ד בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(;7כהגדרתו בסעיף  –" גוף מתפעל"
 אות )שירות ללקוח(;כהגדרתו בחוק הבנק –" תפעול הנפקה"-" ותאגיד בנקאי; ""הנפקה"

לחוק להגברת  7כהגדרתם בסעיף  –" מועד ההפרדה"; "יום התחילה"חברת כרטיסי חיוב"; "
 התחרות בשוק הבנקאות;

 ;1981–חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אכהגדרתו ב –" מבטח"
אינו מספר חשבון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כינוי, או מזהה אחר ש –" פרט מזהה"

 התשלום של הלקוח, המשמש את מפעיל היישומון לזהות את המוטב;
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 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
 -הוקמה הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים )להלן  2015ביוני  3ביום 

וצר ונגידת בנק ישראל על הגברת התחרותיות והפחתת (, שהתבקשה להמליץ בפני שר האהוועדה
 1הריכוזיות בתחום השירותים הבנקאיים והפיננסיים. הוועדה הגישה את מסקנותיה והמלצותיה ביום 

 . 2016בספטמבר 
 

הוועדה התמקדה בצורך בשינויים מבניים בתחומי השירותים הבנקאיים והשירותים הפיננסיים. לדעת 
ותיות בתחומים הנזכרים נסמכת על גישת "האיום התחרותי" הרואה באיום מצד הוועדה, הגברת התחר

גופים חוץ בנקאיים מפוקחים גורם מגביר תחרות מהותי. בכל הנוגע לתחום שירותי התשלום, הוועדה 
המליצה כי הסדרת פעילותם של גופים חוץ בנקאיים העוסקים במתן שירותי תשלום תתבסס על אסדרה 

( 2PSD-ה –מה לדרישות הדירקטיבה האירופאית השנייה בדבר שירותי תשלום )להלן בינלאומית בהלי
תוך התאמתה לשוק המקומי. מטרות האסדרה הן לקבוע דרישות אחידות לגופים העוסקים במתן שירותי 
תשלום, לעודד את התחרות בתחום שירותי התשלום בישראל ולאפשר את כניסתם של שחקנים חדשים 

 לשוק. 
 

ועדת משנה, בהשתתפות  2016פעילותה של הוועדה ובהתאם להמלצותיה, הוקמה בחודש מרץ כחלק מ
נציגי בנק ישראל, משרד המשפטים, משרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ורשות התחרות. 
עבודת ועדת המשנה נועדה לגיבוש אסדרה רוחבית ואחידה של כלל שירותי התשלום )הנפקה של אמצעי 

סליקה של אמצעי תשלום וניהול חשבונות תשלום(, באופן שיתאים להתפתחות הטכנולוגית  תשלום,
בתחום שירותי התשלום, יעניק הגנה צרכנית רחבה ויאפשר תחרות בין נותני שירותי התשלום השונים. 
אסדרה זו נועדה בין היתר להבטיח הגינות ולהגביר את אמון הציבור באותם אמצעי תשלום מתקדמים, 

בכך להרחיב את השימוש בהם, תוך הסדרת אפשרות הגישה שלהם למערכות התשלומים. בעקבות ו
תזכיר חוק להסדרת הפיקוח על תחום  13.8.2018עבודת ועדת המשנה פורסם להערות הציבור ביום 

שירותי התשלום והתקבלו הערות הציבור מגורמים רבים בשוק התשלומים, אך הליך חקיקתו לא הושלם. 
( אשר חוק שירותי תשלום –)להלן  2019-חוקק חוק שירותי תשלום התשע"ט 9.1.2019ל ביום במקבי

מסדיר את החובות הצרכניות החלות על נותני שירותי תשלום כלפי לקוחותיהם. בהחלטת ממשלה מספר 
הסדרת העיסוק בשירותי תשלום", נקבע כי  –שעניינה "קידום שוק התשלומים  1.8.2021מיום  215

שבמסגרתו, בין היתר, ייקבע כי  ך השלמת הליך החקיקה יפורסם תזכיר חוק עדכני להערות הציבורלצור
 .הרגולטור של תחום שירותי התשלום תהיה רשות ניירות ערך

 
 1 סעיף

תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, , הופץ 2022בינואר  10ביום בהתאם להחלטת הממשלה, 
בחקיקה את הסדרת העיסוק בשירותי התשלום הניתנים על ידי גופים חוץ לעגן  , שביקש2022-התשפ"ב

בנקאיים. שירותים אלה, אשר עיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת רשות ניירות ערך, כוללים ייזום 
תשלום; מתן הוראת תשלום; סליקה של פעולת תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; העברת כספים 

שלום עבורו וכן ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד למוטב ללא ניהול חשבון ת
מוצרים ושירותים. יצוין כי מדובר באסדרה של הפעילות המסורתית בתחום התשלומים האלקטרוניים 

והיא צפויה לעודד את התחרות בכך שתאפשר לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום  PSD2-שכלולים ב
 קאיים הקיימים בשוק, והכל תוך שמירה על עניינם של הלקוחות.ולהתפתח בו לצד השחקנים הבנ

 
להטיל על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת השרים לתיקוני חקיקה הנדרשים להחלטה מציע  1סעיף 

ליישום החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית, טיוטת חוק שבה ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים 
, שפורסם 2022-תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"בעל בסיס העקרונות שנקבעו ב

, ולאחר הטמעת ההערות שהתקבלו, שעליה יחולו הוראות החלטת 2022בינואר  10להערות הציבור ביום 
 .2023הממשלה שעניינה יישום החלטות והקמת ועדת שרים לעניין התכנית הכלכלית לשנת 

 
 עסוק במתן שירות תשלום.יוכל ללא טת החוק ייקבע כי מבטח כמו כן, מוצע לקבוע כי במסגרת טיו

מתן אפשרות למבטחים לתת שירותי תשלום תחת איסור זה על מבטחים מוצע מהטעמים הבאים: 
, באופן שעלול לפגוע בהתפתחות פיקוחה של רשות שוק ההון עלול ליצור מצב של ארביטראז' רגולטורי

הרנטית לפעילות מבטח ואין בכך כדי לפגוע בפעילותם של שירותי תשלום אינם פעילות אינהשוק; 
חשש בדבר אפקטיביות הפיקוח על עיסוק מבטחים במתן שירותי תשלום מעלה יתרה מזאת, ; מבטחים
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עקב החשש להשפעה צולבת בין פעילותם של המבטחים כנותני שירותי תשלום לבין  ,זאת. מבטחים
וק ההון לפקח על שתי פעילויות אלו תחת תאגיד אחד פעילותם כמבטחים, באופן שיקשה על רשות ש

 ויסיט את המיקוד הפיקוחי מהפעילות הביטוחית לפעילות שירותי התשלום.
 

יש לציין כי החלטה זו אינה מציעה למנוע מחברת האחזקות של גופים מוסדיים לעסוק בשירותי תשלום 
, כפי יה, ולצד הגופים המוסדייםתחתתאגיד נפרד אמצעות הקמת לעסוק בשירותי תשלום בובאפשרותה 

שנעשה כיום בפעילויות פיננסיות שונות של הגופים המוסדיים. תאגיד זה יהיה מפוקח תחת אסדרה זהה 
 יוטל על רשות ניירות ערך.יו לזו של שאר נותני שירותי התשלום והפיקוח על

 
להעברת  ניםיישומו יפעילמבנוסף, במסגרת אסדרת העיסוק בשירותי תשלום, מוצע לקבוע חובות על 

מספר טלפון, כתובת דואר (, קרי P2P יישומוני –)להלן  כספים בין יחידים באמצעות פרט מזהה
אלקטרוני, כינוי, או מזהה אחר שאינו מספר חשבון התשלום של הלקוח, המשמש את מפעיל היישומון 

עברת כספים בין יחידים לאחרונה הושקו בישראל מספר יישומונים המשמשים לה. לזהות את המוטב
, פעילותם של יישומונים אלה מבורכת ומסבה תועלות רבות לציבור פרט מזהה. מצד אחדבאמצעות 

מצד . פשוט ונוחבאופן  בין יחידיםמספקת אמצעי תשלום נוח להעברת כספים  המשתמשים, בכך שהיא
ל שוק ריכוזי שאינו משרת התחרותית הנוכחית בשוק עשויה לעורר חששות להתפתחות ש , הדינמיקהשני

 הצרכנים בצורה המיטבית. את אינטרס
 

: בין יחידים תשלומים העברותב מצא כי קיים אפקט רשת משמעותי תמחקר שנערך בידי רשות התחרו
הרשומים לאותו  הנוספים הלקוחותמקבל מהיישומון מושפע באופן ישיר מכמות  לקוחהערך שכל 

מתנהלים בגן סגור, כלומר לקוח יכול להעביר  P2P-כך שיישומוני האפקט הרשת האמור נוצר מיישומון. 
משמעות הדברים היא שהתחום נוטה לכיוון של מנצח יחיד  כספים רק ללקוח אחר של אותו יישומון.

היתרון  .ביישומונים באמצעות פרט מזההחלק הארי של ההעברות בין יחידים מתבצעות השבאמצעותו 
לנצל את  P2P, באופן שיאפשר למפעיל יישומון חשש תחרותי של ממש מעורר בשוק זה האדיר לרשת
 המתהווה כדי לפגוע בהמשך בתנאי המשתמשים בפלטפורמת התשלומים. הדומיננטיות

 
, מוצע לחייב את מפעילי היישומונים לאפשר P2Pעל מנת לצמצם את אפקט הרשת ביישומוני 

במקביל, מוצע  ., באופן פשוט ונוחת פרט מזההאחר באמצעו P2Pלקבל כספים מיישומון ללקוחותיהם 
 P2Pלהעביר כספים למוטב שהוא לקוח של יישומון לחייב את מפעילי היישומונים לאפשר ללקוחותיהם 

שתי חובות אלו מפחיתים משמעותית את אפקט הרשת, שכן  .(החובות –)להלן  המשלם, לבקשת אחר
ים, וכל צרכן יוכל לבחור את היישומון המועדף הלקוחות אדישים לכמות הלקוחות של יישומון מסו

עליו, מבלי שכמות המשתמשים באותו יישומון ישפיע על שיקוליו. כן מוצע כי שר האוצר יוכל לפטור 
בעלי היקף פעילות קטן מהחובה האמורה, על מנת שלא להכביד על גופים  P2Pסוגי מפעילי יישומוני 

 בהם לא מתקיים אפקט הרשת האמור.
 

משרדי בהשתתפות נציגי בנק -ה לבחון את אופן יישום החובות, בחודשים האחרונים פעל צוות ביןבמטר
ישראל, רשות התחרות, רשות ניירות ערך ומשרד האוצר. הצוות בחן מספר חלופות לאופן יישום החובה 

מצעות לאומית של הנושא. במסגרת דיוני הצוות, עלה כי ניתן לבצע את החובות בא-וביצע סקירה בין
, שבמסגרתה יועברו הודעות בין מפעילי P2Pמערכת ממשק משותפת לכלל מפעילי יישומוני 

היישומונים. כך, יוכלו מפעילי היישומונים לזהות מוטבים שאינם לקוחות היישומון, ולבצע את החובות 
שדרכו  המוטלות עליהם. מערכת מסוג זה יכולה שתהיה בממשק מולטילטרלי, קרי באמצעות גורם מרכז

יועברו ההודעות בין מפעילי היישומונים, ויכולה שתהיה באמצעות ממשק בילטרלי, קרי באמצעות 
חיבור ישיר בין מפעלי היישומונים השונים. במסגרת דיוני הצוות עלה כי ממשק מולטילטרלי בעל 

פיכך, מוצע כי עלויות נמוכות יחסית למפעילי היישומונים, אך הוא דורש גורם מרכז שיוכל לבצע זו. ל
, זאת על מנת לבחון את P2Pשר האוצר יהיה רשאי לקבוע את אופן יישום החובות על מפעילי יישומוני 

זהות הגורם המרכז. לחילופין, במידה ולא ימצא גורם מרכז לעניין יישום החובות, יוכל השר לקבוע כי 
 יישום החובות יעשה באופן בילטרלי. 

 
 2 סעיף

-, התשע"ז(תיקוני חקיקה)התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל  חוק להגברתבמסגרת ה
(, (ללקוח)שירות  הבנקאות חוק –)להלן  1981-תשמ"אהחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, , תוקן 2017

מגוף פיננסי העוסק בתפעול הנפקה של כרטיסי תאגיד בנקאי לא ימנע, במעשה או במחדל, ונקבע בו כי 
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לעשות שימוש במידע שהגיע לידי הגוף המתפעל (מתפעל גוף –)להלן   התאגיד הבנקאי חיוב שמנפיק
ביכולתו של  להגביל תאגיד בנקאי מלפגועוראה זו הייתה מטרת ה אגב ביצוע הנפקה או תפעול ההנפקה.

 אליו כדין ובהסכמת הלקוח, ובכך לפגוע ביכולתו של הגוף להשתמש במידע שהגיע מתפעלגוף 
 תחרות בתאגיד הבנקאי.מלה המתפעל

 
האמור, קיים קושי ממשי לגופים המתפעלים לעשות שימוש במידע שמצוי  עם זאת, גם לאחר התיקון

בידם אגב ביצוע הנפקה או תפעול הנפקה. זאת משום שתאגידים בנקאיים מערימים קשיים על הגופים 
, הסכמה הדרושה בהתאם המתפעלים לקבל את הסכמת הלקוחות לשימוש במידע על ידי הגוף המתפעל

 .1981-התשמ"אלהוראות חוק הגנת הפרטיות, 
 

ד)ב( לחוק הבנקאות )שירות 7על מנת לממש את מטרות התיקון האמור, מוצע בהחלטה זו לתקן את סעיף 
לקבל את הסכמת הלקוח  לגוף שמתפעל את ההנפקה של כרטיס החיוביאפשר ללקוח( כך שתאגיד בנקאי 
בעת הנפקת  בו במסגרת המסמכים עליהם חותם הלקוח כלפי התאגיד הבנקאי להעברת המידע ולשימוש

כרטיס חיוב. בנוסף מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי גם לא ימנע, במעשה או במחדל, מגוף מתפעל לקבל 
את הסכמת הלקוח לעשות שימוש במידע שהגיע לידי הגוף אגב ביצוע הנפקה או תפעול הנפקה, לצורך 

ם לתחומי הפעילות שהותרו לגוף המתפעל, ובכלל זאת מתן אשראי. כך, יתאפשר מתן שירותים בהתא
לגופים המתפעלים, בהסכמת הלקוח, לעשות שימוש במידע על אודותיו המצוי בידם ממילא, ובאמצעות 

 המידע האמור להתחרות בתאגידים הבנקאיים, ולהוביל להוזלת וגיוון האשראי הצרכני בישראל.
 

 3 סעיף
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, ל )א(9סעיף 

(, קבע מספר הוראות שעה לעניין בשוק הבנקאות בישראל התחרות להגברת חוק –)להלן  2017-תשע"זה
בנק המנפיק כרטיסי חיוב, שערב יום התחילה שלט או החזיק אמצעי שליטה ו בנק בעל היקף פעילות רחב

, וזאת במטרה לבסס את מעמדן של חברות כרטיס החיוב שפעילותן הופרדה כרטיסי חיוב בחברת
()ב( לחוק להגברת 1)א()9(. בסעיף המופרדות החברות –מפעילות בנקים בעלי היקף פעילות רחב )להלן 

לגבי בנק המנפיק כרטיסי חיוב, שערב יום התחילה שלט או , נקבע כי בישראל הבנקאות בשוק התחרות
ל היקף עמיום התחילה, ולגבי בנק ב חמש שניםעד תום  – זיק אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיובהח

, שבנק שלוש שנים ממועד ההפרדה או עד תום חמש שנים מיום התחילה, לפי המאוחרעד  -פעילות רחב 
מסך כרטיסי האשראי  52%-לא יבצע באמצעות חברה מתפעלת אחת, תפעול הנפקה של יותר מכאמור 

בסיס הכנסה יציב . מטרת הוראה זו הייתה לתת לחברות כרטיסי החיוב חדשים שהוא מנפיק ללקוחותיוה
זאת לאור העובדה שתפעול כרטיסי החיוב  כלכלית ולהיות גורם תחרותי בשוק, להתבסס כך שיוכלו

 .אלוהבנקים מהווה הכנסה משמעותית לחברות  בעבור
 

בישראל, באופן שיצר השלכות משמעותיות על הכלכלה ונה נגיף הקור, החלה התפשטות של 2020בשנת 
הישראלית. השלכות אלו פגעו באופן משמעותי ביכולתן של החברות המופרדות לבסס את מעמדן בשוק 
התשלומים והאשראי, ובכך לתרום להגברת התחרות במערכת הפיננסית בישראל. לכן, מוצע להאריך את 

בשלוש שנים  בישראל הבנקאות בשוק ( לחוק להגברת התחרות()ב1)א()9הוראת השעה שנקבעה בסעיף 
 נוספות.

 
 5-ו 4 פיםסעי

תחום שבמסגרתו נעשה שימוש בטכנולוגיה  –בשנים האחרונות קמות חברות רבות בתחום ה'פינטק' 
חדשנית לצורך אספקת מוצרים ושירותים בתחום הפיננסי, כגון: אשראי, אמצעי תשלום, ניהול השקעות, 

ננסי, ביטוח ועוד. חברות אלו מצליחות לערער את ההגמוניה של השחקנים המסורתיים בתחום ניהול פי
באמצעות פתרונים טכנולוגיים ייחודים, שלרוב יעילים יותר מהמוצרים הקיימים, ואף מציעות פתרונות 

ל ייעודים לאוכלוסיות שעד כה לא קיבלו פתרון מספק. באופן דומה, פעילות חברות הפינטק בישרא
יכולה להגביר את הנגישות למוצרים ושירותים שונים, לעלות את רמת השירות בתחום, להביא להפחתה 

 בעלויות השירותים הפיננסיים בישראל ולחולל תחרות בשוק הפיננסי.
 

פרסמה רשות התחרות דו"ח בנושא חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת  2021במאי  3ביום 
לפניות שהגיעו אל רשות התחרות מאת חברות פינטק בנוגע לקשיים שלהן  בהמשךהבנקאית, זאת 

הפינטק  כי הבנקים מטילים דרישות שמקשות על חברות עלהמהבדיקה . מול המערכת הבנקאית בפעילות
חשבון בבנק. חלק מהדרישות שמציבים הבנקים הן בלתי ישימות, מעכבות ואף מונעות  לפתוח ולנהל

 חשבון בנק הוא מוצריש לציין כי  הפינטק לפעילות בישראל ולתחרות בבנקים.כניסתן של חברות  את
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להציע מוצרים ושירותים עבור  חיוני לצורך פעילות של חברות פינטק שכן בלעדיו, הן לא יכולות
קובע  לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( 2סעיף יתרה מזאת, הדין הכיר בחשיבות שירות זה, ו לקוחותיהן.

להיות חסם  לפיכך, קשיים בפתיחת חשבון וניהולו עשוייםבה על לתת שירותים אלו. כי קיימת חו
 משמעותי לכניסת חברות פינטק לפעילות בשוק.

 
לחוק  2לתקן את סעיף במטרה לבחון סוגיה זו ואת טעמי הבנקים לסירוב מתן שירות כאמור, מוצע כי 

)א( 2ת שירות מהשירותים המנויים בסעיף הבנקאות )שירות ללקוח( כך שתאגיד בנקאי המבקש לסרב לת
בקשה ם הפיננסי יגיש למפקח על הבנקים לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( לגופים בעלי רישיונות בתחו

 .רוב כאמור וינמק מנומקת זאת בכתבדיווח על החלטתו לסי
 

כלל, מוצע על מנת לצמצם את הקשיים שחוות חברות הפינטק בפרט, וגופים הפועלים בתחום הפיננסי כ
יום מיום קבלת החלטה זו, להגיש  100להטיל על שר האוצר, בשיתוף רשות התחרות ובנק ישראל, תוך 

לממשלה מסמך המלצות בעניין הסרת חסמים לפתיחת חשבונות בנק ומתן שירותים בנקאיים לגופים 
 העוסקים בתחום הפיננסי, בדגש על חברות טכנולוגיה העוסקות בתחום הפיננסי.

 
 יבתקצ
  אין.

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

 יתווספו מספר תקני כוח אדם לרשות ניירות ערך.
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 .2021באוגוסט  01מיום  215החלטה מס' 

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת  עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת
2023. 
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 רפורמה בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

 
 מחליטים

 
 –לעסקים קטנים ובינוניים בישראל והרחבת הנגישות לאשראי  אשראיבמטרה לקדם את התחרות ב

מקורות המידע (, כך שחוק נתוני אשראי –)להלן  2016-תשע"והחוק נתוני אשראי, לתקן את  . 1
ים במסירת נתוני אשראי לגבי לקוח לפי פרק ו', יהיו חייבים להעביר למאגר גם נתוני אשראי החייב

לגבי תאגידים קטנים ובינוניים; הנגיד, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר, יהיה רשאי לקבוע, 
לעניין סוג נתוני האשראי שיועברו, אופן שמירתם  , בין השאר,לעניין תאגידים כאמור, הוראות

 .ר, התנאים למסירתם מהמאגר והשימוש בהםבמאג
-תשע"והחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, יז ל27לתקן את סעיף  . 2

(, כך שסך חוק ניירות ערך –)להלן  1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"חב( 4)ב15, ואת סעיף 2016
וך אשראי, יגדל ממיליון שקלים חדשים חוב האשראי שתאגיד יוכל לגייס, באמצעות מערכות לתיו

לשישה מיליון שקלים חדשים. וכן להנחות את שר האוצר לתקן בהתאם את תקנות ניירות ערך 
 .2017-)הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(, התשע"ז

לרשום את הודעת שר האוצר, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים, לבחון תיקון  . 3
הקלות בחובות החלות על גיוס חוב של תאגידים מהציבור כאשר סך  וערך כך שיינתנ לחוק ניירות

 מיליון שקלים חדשים.  30החוב הכולל של התאגיד מהציבור אינו עולה על 
(, כך חוק הבנקאות )רישוי( –)להלן  1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אל 21לתקן את סעיף  . 4

 אות שנתן מאסדר לצורך פיקוח על יציבותו של התאגידתאגיד שחלות לגבי פעילותו הורשלגבי 
, לא תיחשב קבלת אשראי לעניין הלימה בין ההון העצמי שלו לבין התחייבויותיו ולעניין נזילות

 ( לחוק הבנקאות )רישוי(.1)א()21מגוף מוסדי כ'קבלת פיקדון כספי' לעניין סעיף 
 –לעניין החלטה זו  . 5

 ;1981-תשמ"אהקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, כהגדרתו בחוק הפי –" גוף מוסדי"
 לחוק נתוני אשראי; 'מאגר נתוני אשראי שהוקם לפי פרק ה –" מאגר"
, המפקח על נותני שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( המפקח –" מאסדר"

או  2016–שע"וכמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, הת
 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפי העניין;

 מיליוני ש"ח. 250-תאגיד שמחזור פעילותו קטן מ –" תאגיד קטן ובינוני"

 
 דברי הסבר

 
 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי

יים, מאופיין שוק האשראי הקמעונאי בישראל, כלומר אשראי צרכני ואשראי לעסקים קטנים ובינונ
 72%, 2020בריכוזיות גבוהה, אשר נשלט כמעט במלואו על ידי תאגידים בנקאיים. כך, נכון לשנת 

מהאשראי הצרכני ניתן על ידי המערכת הבנקאית. באשראי לעסקים קטנים ובינוניים ריכוזיות המערכת 
. יתרה 2020נת בש 94%הבנקאית אף גבוהה יותר, כאשר נתח השוק של המערכת הבנקאית עמד על 

מזאת, הריכוזיות בשוק האשראי מתבטא גם בריכוזיות המערכת הבנקאית עצמה, כאשר נתח השוק 
, ונתח השוק של חמשת הבנקים הגדולים 56%המצרפי של שני הבנקים הגדולים במערכת עומד על 

 .99%במערכת עומד על 
 

וניים בישראל והרחבת הנגישות לעסקים קטנים ובינ אשראיאת התחרות ב מטרת החלטה זו היא לקדם
לאשראי, זאת באמצעות קידום שני צעדים מרכזיים: גישה איכותית ורציפה למידע לנותני האשראי אודות 
הלווים, באופן שיצמצם את פערי המידע בין נותני האשראי בשוק ויאפשר להם להתחרות באופן שוויוני, 

בנקאיים, -ת התחרותיות של נותני האשראי החוץולהציע הצעות ערך שתואמות את סיכון הלווים; הגבר
 באמצעות הרחבת וגיוון מקורות המימון שלהם.

 
 1 סעיף
מינו ראש הממשלה ושרת המשפטים את הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף  2014באוגוסט  26ביום 

בנתוני אשראי, בראשות סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים, 
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(. הוועדה מונתה במטרה לבחון הוועדה –רשות ההגבלים העסקיים ובנק ישראל )להלן , ד האוצרמשר
את המערכת לשיתוף בנתוני האשראי הקיימת בישראל ואת הדרכים לשכללה. הוועדה הגישה לממשלה 

 , לאמץ את ההמלצות.343החליטה הממשלה, החלטה מס'  2015באוגוסט  5את המלצותיה וביום 
 

צאה כי הלקוח הבנקאי הממוצע נוהג באופן מובהק לצרוך את כלל השירותים הפיננסים מהבנק הוועדה מ
בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח. נטייה זו נבעה, בין היתר, מהיתרון התחרותי שנהנה ממנו הבנק 
שמנהל את חשבון העו"ש של הלקוח. זאת מאחר שהמידע על הלקוח היה נתון כמעט בבלעדיות בידי 

ק בו התנהל חשבון העו"ש של הלקוח, ובאמצעות מידע זה, יכול הבנק לתמחר את האשראי ללווה הבנ
בהתאם לרמת הסיכון של הלווה מסוים. לעומת זאת, מלווה שאין בידיו מידע על רמת הסיכון של הלווה, 

פונה צפוי לתמחר את האשראי לאותו לווה במחיר המבטא רמת סיכון ממוצעת של אוכלוסיית הלווים ה
אליו לקבל אשראי. פער זה מאפשר לבנק להציע ריבית נמוכה יותר בהלוואות מאשר נותן האשראי שאינו 

 בעל המידע.
 

חוק  –)להלן  2016-חוקק חוק נתוני אשראי, התשע"ו 2016באפריל  12ביום בעקבות עבודת הוועדה, 
לעניין איסוף נתוני אשראי ובו הוראות אשר קבע הסדר כולל שיתוף בנתוני אשראי  (,נתוני אשראי

ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני 
אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, תוך שמירה על עניינם 

יעת פגיעה בה במידה העולה על של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם ומנ
  הנדרש.

 
שילמו לקוחות שנוטלים אשראי מבנק שבו שבוי ש-לקוח-מחקר של בנק ישראל בנושא מצא שפרמיית
הצטמצמה באופן מובהק לאחר הקמת המאגר. מממצאים  הם מנהלים את חשבון העו"ש היחידי שלהם

ר האשראי פועל לצמצום הפערים במחיר אלו מהווים אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך מאג
 האשראי דרך הקטנת התלות של לקוחות בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש.

 
לאור התועלות העולות מהקמת מאגר נתוני אשראי ליחידים, ולאור הריכוזיות הגבוהה באשראי לעסקים 

(, חוק נתוני אשראי –)להלן  2016-תקן את חוק נתוני אשראי, התשע"וקטנים ובינוניים, בסעיף זה מוצע ל
כך שמקורות המידע החייבים במסירת נתוני אשראי לגבי לקוח לפי פרק ו', יהיו חייבים להעביר למאגר 

מיליון  250-, קרי תאגידים שמחזור הפעילות שלהם קטן מגם נתוני אשראי לגבי תאגידים קטנים ובינוניים
דע אודות תאגידים, לקבל את המידע ולהתחרות במתן ש"ח. כך יתאפשר לנותני אשראי שאין ברשותם מי
הנגיד, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר, יהיה רשאי אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. כמו כן, מוצע ש

לקבוע, לעניין תאגידים כאמור, הוראות, בין השאר, לעניין סוג נתוני האשראי שיועברו, אופן שמירתם 
 והשימוש בהם. במאגר, התנאים למסירתם מהמאגר

 
 2 סעיף

,  2016-(, התשע"ושירותים פיננסיים מוסדרים)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל 4במסגרת תיקון 
שירות אוסדרה לראשונה פעילותו של מפעיל מערכת לתיווך באשראי. לאור הסינרגיה הקיימת בין 

 –ן, ביטוח וחיסכון )להלן ובין פעילות הפיקוח של רשות שוק ההו להפעלת מערכת לתיווך באשראי
( ורשות ניירות ערך, ולאור האתגר לאבחן באופן ברור את זהות המפקח המתאים ביותר ההון שוק רשות

שנותנים  מערכת לתיווך באשראילפקח על פעילות השירות החדש, החקיקה קבעה הסדר ייחודי: מפעילי 
שקלים חדשים לתאגיד, אוסדרו תחת אשראי ליחידים, או שהם נותנים אשראי בהיקף של עד מיליון 

רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי תחת פיקוחה של רשות שוק ההון, ואילו גופים שמעוניינים לתת 
מיליון שקלים חדשים, בסך הכל,  6-אשראי לתאגיד, בהיקף שעולה על מיליון שקלים חדשים ועד ל

 פוקחים על ידה.נדרשים להירשם כרכזי הצעה ברשות לניירות ערך ויהיו מ
 

בחלוף הזמן, התברר כי הסדר זה לא השיג את מטרותיו, אלא יצר מצב שבו כלל הגופים שהפעילו 
מערכות לתיווך באשראי פועלים תחת פיקוחה של רשות שוק ההון ולעומת זאת, נכון להיום, אף גוף לא 

זאת, בין היתר, עקב הנטל נרשם כ'רכז הצעה' אצל רשות ניירות ערך ולא הציע את השירות לתאגידים. 
 הרגולטורי הכרוך בפיקוח מקביל של שתי רשויות על גופים אלו.

 
על מנת להגביר את התחרות באשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ולהפחית את הנטל הרגולטורי, מוצע 

 ,2016-יז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו27לתקן את סעיף 
 שתאגיד יוכל לגייסכך שסך חוב האשראי  ,1968-ב( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח4ב)15ואת סעיף 



 

52 

23/05/2022 01:07 

 כמו כן, מוצע .שקלים חדשיםמיליון  6-ל יגדל ממיליון שקלים חדשיםבאמצעות מערכת לתיווך אשראי, 
הצעה(, להנחות את שר האוצר לתקן בהתאם את תקנות ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז 

, זאת על מנת למנוע מצב בו מתקיים ארביטראז' רגולטורי, שבו פעילות זהה  מפוקחת 2017-התשע"ז
 תחת אסדרה שונה.

 
 3 סעיף

במטרה להגביר את אפשרויות המימון של עסקים קטנים ובינוניים ולהפחית את הנטל הרגולטורי עליהם 
הון, מוצע לרשום את הודעת  משרד האוצר, מצד אחד, ומצד שני, להבטיח הגנה על המשקיעים בשוק ה

הקלות  ובהתייעצות עם רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים, לבחון תיקון לחוק ניירות ערך כך שיינתנ
אינו כאשר סך החוב הכולל של התאגיד מהציבור מהציבור של תאגידים בחובות החלות על גיוס חוב 

 מיליון שקלים חדשים. 30עלה על 
 

 4סעיף 
שתאגיד בנקאי רשאי להשתמש בפיקדונות הציבור לצורך מתן אשראי, נותן אשראי אשר אינו בעוד 

( אינו יכול לעשות כן ועליו להשתמש באפיקי מימון בנקאי-נותן אשראי חוץ –תאגיד בנקאי )להלן 
בנקאי, משום -אשראי חוץ נותניאחרים. הבדל זה מעניק יתרון מובנה לתאגידים הבנקאיים בתחרות עם 

הריבית אשר משולמת כיום בעבור פיקדונות הציבור נמוכה משמעותית מזו שמשולמת בעבור שאר ש
 מקורות המימון.

 
בנקאי, הוא גיוון -מענה אפשרי ליתרון המבני המתואר לעיל של תאגיד בנקאי על פני תאגיד אשראי חוץ

יות המימון של תאגיד והרחבה של אפשרויות המימון של תאגיד כאמור. צעד זה עשוי להוזיל את עלו
בנקאי ובכך, לצמצם את היתרון המבני האמור ולהגביר את התחרות בשוק האשראי למשקי -אשראי חוץ

 בית ולעסקים קטנים ובינוניים, שהוא, כאמור, שוק ריכוזי מאוד.
 

 מי ,(חוק הבנקאות )רישוי( –)להלן  1981-תשמ"אהלחוק הבנקאות )רישוי(,  (1)א()21סעיף לפי כיום, 
שאינו תאגיד בנקאי אינו יכול לעסוק בקבלת פקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת, כאשר הגדרת 'קבלת 

למעט קבלת אשראי מתאגיד ומשלושים בני אדם או יותר בעת ובעונה אחת, פיקדונות  כספיים' היא 
כלומר,  קבלת פקדון כספי כערובה לחיוב.ו קבלת דמי קדימה מקונים ,קבלת אשראי מספקים ,בנקאי

בנקאי נחשבת כקבלת פיקדון כספי והוא לא יכול -קבלת אשראי מגופים מוסדיים בידי נותן אשראי חוץ
 לעשות זאת במקביל למתן אשראי

 
 21מוצע לתקן את סעיף בנקאיים, -על מנת להרחיב ולגוון את מקורות המימון של נותני אשראי חוץ

בי פעילותו הוראות שנתן מאסדר לצורך פיקוח על לחוק הבנקאות )רישוי( כך שלגבי תאגיד שחלות לג
היינו: תאגיד  יציבותו של התאגיד לעניין הלימה בין ההון העצמי שלו לבין התחייבויותיו ולעניין נזילות,

לא תיחשב קבלת אשראי מגוף מוסדי כ'קבלת  שניתנו לגביו הוראות מאסדר בעניין הלימות הון ונזילות,
והוא יוכל לקבל את האשראי כאמור  ( לחוק הבנקאות )רישוי(1)א()21 פיקדון כספי' לעניין סעיף

 . ובמקביל לתת אשראי
 

 תקציב
  אין.

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

 אין.
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 אין.

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת  עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת
2023. 
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 עצמאים בעלי מחזור נמוך פורמה במיסוי עסקים ר
 

 מחליטים
 

יימת לעוסקים זעירים בהקשר של דיווח ותשלום מס הכנסה, הרגולציה הקלצמצם ולפשט את על מנת 
 לקבוע מסלול מיסויי חדש וייחודי שיחול על עוסקים זעירים, כמפורט להלן:

(, ולקבוע מסלול מיסויי חדש הכנסה מס פקודת –לתקן את פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן  . 1
 וייחודי שיחול על עוסקים זעירים, כמפורט להלן: 

ושב ישראל, שהוא עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על תקרת המחזור המאפשרת יחיד, ת .א
(, מוסף ערך מס חוק –)להלן 1975-רישום כעוסק פטור לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

(, יהיה רשאי לבקש זעיר עסק בעל –)להלן  ח"ש 102,292על סך של  2022העומדת נכון לשנת 
מס, ינוכה מהכנסתו מיגיעה אישית מעסק או משלח יד שלשם בירור הכנסתו החייבת בשנת 

ממחזור העסקאות שלו באותה שנה מהעסק  20%-( סכום השווה לזעיר מעסק הכנסה –)להלן 
 (. זעיר לעוסק הנורמטיבי הניכוי –הזעיר )להלן 

הניכוי הנורמטיבי לעוסק זעיר יהווה תחליף להוצאות אותן זכאי העוסק לנכות בהתאם  .ב
א( לפקודת מס הכנסה, ובהוצאות אלו לא 5)17א, למעט סעיף 47, 27עד  17פים להוראות סעי
 יותרו בניכוי.

קביעת סמכות למנהל רשות המיסים לפטור עוסק זעיר מהחובה לתשלום מקדמות לפי סעיף  .ג
 לפקודת מס הכנסה, במהלך השנה השוטפת. 175

ק מס ערך מוסף, יהיה חייב , מי שנרשם כעוסק פטור לפי חו2024לקבוע כי החל מחודש ינואר  .ד
לנכות מהכנסתו את הניכוי הנורמטיבי לעוסק זעיר כאמור בסעיף קטן )א(, ולא יוכל לבחור 

א, לפקודת 47, 27עד  18(, 6)17-(15)17(, 1)17-(5)17לנכות את הניכויים לפי הוראות סעיפים 
 ד השינוי האמור.מס הכנסה; תוך קביעת הוראות מעבר ביחס למי שהינו עוסק פטור לפני מוע

  –ייקבעו כללים למניעת תכנוני מס כדי למנוע ניצול לרעה של המודל, לרבות  .ה

קביעה כי בעל עסק זעיר שהוא גם שכיר, שהכנסתו מעסק זעיר מתקבלת ממעסיקו או מי  (1
 שהיה מעסיקו בעבר, לא יהיה זכאי לנכות את הניכוי הנורמטיבי לבעל עסק זעיר.

תדיר בין עוסק זעיר לעוסק רגיל ולהיפך, על מנת למנוע  קביעה כי לא יתאפשר מעבר (2
 הסטת הוצאות משנה לשנה. 

קביעה כי בעל עסק זעיר שחלק מהותי מהכנסתו מתקבלת מקרובו, לא יהיה זכאי לנכות  (3
 את הניכוי הנורמטיבי לבעל עסק זעיר. 

, 1988-מ"חתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון(, התשהטיל על שר האוצר לתקן את ל . 2
להחלטה זו אושר בכנסת, ולקבוע פטור מהגשת דין וחשבון לעוסק  1לאחר שתיקון החקיקה בסעיף 

זעיר שביקש לנכות את הניכוי הנורמטיבי לעוסק זעיר והצהיר על מחזור עסקאותיו במערכת שתוקם 
 לצורך כך, ובלבד שהעוסק הזעיר עומד בשאר הכללים שנקבעו בתקנות.

 
 דברי הסבר

 
ר העסקים הקטנים הינו מגזר רחב ומגוון, הכולל עסקים במגוון תחומי פעילות, בהיקפים משתנים מגז

 - רבים כחלק מתופעת הזעירים ובצורות התארגנות שונות. בשנים האחרונות, הצטרפו למגזר זה עסקים 
"Gig Economyונת העסקים, מכו כלל סוגי , שחלה עלהכנסה ". הרגולציה הקיימת כיום בדיני מס

אין הבדל משפטי ותפעולי בין בחלק גדול מהמקרים לוודא את נכונות הדיווחים ותשלום המסים כנדרש. 
על עוסקים  יםשחל יםהשונוהכללים התקנות  ,החוקים יותר. כך, מרבית עוסקים זעירים לעוסקים גדולים

 בטחת הסדר הציבורי, , בצד היותה כלי חשוב לההרגולציה כידוע, גם על עוסקים זעירים. יםגדולים חל
. קשיים אלה, זעיריםסרבול ועומס בירוקרטי, שעלולים להיות מכבידים במיוחד עבור עסקים גם מייצרת 
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עלולים לגרום בטווח הארוך לירידה בצייתנות שנובעת מחסר הבנה או חוסר יכולת )כלכלית או ארגונית( 
 . או אף לוויתור על פעילות עסקית לעמוד בדרישות החוק

 

הכולל )מכל עסקיהם כעצמאים או בעלי עסק, אך בלא להתייחס שמחזור עסקאותיהם  יבור העסקיםצ
, התשל"ו חוק מס ערך מוסףמאפשר רישום כעוסק פטור לפי  אחרות כגון שכר עבודה או פנסיה( להכנסות

 בעל –)להלן  ח"ש 102,292 על סך של 2022העומדת נכון לשנת חוק מס ערך מוסף(,  –)להלן  1975 –
ים, אליהם יש להתייחס בבניית ידוחיהינו ציבור משמעותי, בעל מאפיינים י ( זעיר עוסקאו  זעיר עסק

אלף  60-אלף עוסקים קיימים וכ 400-כ מדובר על ,לפי נתוני רשות המסים הממשקים מול רשות המסים.
מערכת מיסוי ציבור זה זקוק במיוחד ל עוסקים חדשים מדי שנה. מדובר בכשליש מהעסקים במשק.

החובות שחלות עליו וכיצד עליו  ןברורה ולממשקים פשוטים ובהירים, שיאפשרו לו לדעת ולהבין מה
בראשות המשנה  ועדה מנהל רשות המסיםהקים  2020בנובמבר  19בתאריך לאור האמור, . למלא אותן

המיסים  להמליץ על צעדים לשיפור הממשקים בין רשות הייתה אשר מטרתהלמנהל רשות המסים 
 . ולפעול ליישומם זעיריםלעסקים 

נוצר בשל הכללים החלים על הכרה בהוצאות מצאה שהקושי העיקרי הקיים לעוסקים זעירים זו ועדה 
לצרכי מס. דיני המס החלים על הכרת הוצאות הם מסובכים, והצורך להכיר באופן משמעותי את הכללים 

סיוע של איש מקצוע לצורך מס, דורש במקרים רבים  והחוקים השונים החלים על הכרת בהוצאות לצרכי
. בנוסף, בשל הצורך לעקוב ולדווח על מילוי החובות ומיצוי הזכויות, אשר כרוך בעלויות של כסף וזמן

הוצאותיהם, עוסקים אלו נדרשים להגשה של דוחות ומסמכים שונים כגון, דו"ח שנתי מלא, דו"ח רווח 
 את כל המסמכים הרלוונטיים. והפסד והצהרות הון, וכן לשמור 

 
בנתה מודל מיסויי ייחודי ובעקבות כך  של חלופות רבמספר  חנההועדה בכדי להקל על עסקים אלו, 

לעסקים זעירים שיקל באופן משמעותי על עוסקים אלו. המודל מורכב הן משינוי בשיטת התרת 
ם בהיבט התפעולי שמפשט ההוצאות, בהתבסס על מודל כלכלי, והן על שינוי תפיסה ברשות המסי

במידה ניכרת את הרגולציה והבירוקרטיה על עסקים זעירים. כל זאת, כדי שיוכלו למצות את זכויותיהם 
ולמלא את חובותיהם באופן עצמאי בדרך פשוטה יותר. המהלך החדש יאפשר לעסקים אלה למלא את 

 חובותיהם ולמצות את זכויותיהם בדרך פשוטה ונגישה.
 

 של שיעור הוצאה נורמטיבי בשיעורנכות מהכנסותיהם יהיו זכאים ל זעיריםמוצע, עוסקים לפי המודל ה
אפשר לפטור תהוצאות בפועל. הכרה בניכוי נורמטיבי כאמור  ניכוי מהמחזור כחלף לדרישת 20%

כחלק מניהול . ומחובות נוספים )כגון מקדמות והצהרת הון עוסקים אלו מהגשת דו"ח שנתי לצרכי מס
ים בבניית מודל המיסוי, ובהתחשב מהחשש מאבדן מס משמעותי כתוצאה מהמהלך, הוחלט הסיכונ
. שיעור זה משקף סכום העסקאות מחזורמ 20% של נורמטיבי בגובהה ניכוי ההוצאותשיעור את לקבוע 

הוצאות סביר לעוסקים אלה, כאשר ההנחה היא שמי שיש לו הוצאות גבוהות יחסית יבחר להתמסות 
 קת, בהתאם לכללים הקיימים היום.בצורה מדוי

 
כירים המוצע הממשקים של עוסקים אלו עם רשות המסים, יהיו דומים לאלה של שמודל על פי ה

. חישוב שיעורי המס, הטבות המס, נקודות הזיכוי וכו' , בהתאמות הרלבנטיותשעובדים בעבודה נוספת
חישוב ניכוי המס לשכירים עם הכנסה יתבסס על מערכת תיאומי המס הקיימת כיום, באמצעותה מבוצע 

נוספת. בהקשר זה נציין שמערכת תיאומי המס לשכירים שעליה יתבסס חלק משמעותי מממשק הלקוח, 
הינה מערכת שעברה חידוש משמעותי בחודשים האחרונים והינה מהמערכות המתקדמות ברשות המסים 

 ובמגזר הציבורי המאפשרת מיצוי קל ויעיל של זכויות האזרח.
 

 אחת םתאומי המס פע למערכת להיכנס הזעיר העסק בעל על יהיההמוצע,  לפי, בירוקרטית מבחינה
בהתאם  שונים זיכויים קבלת לעניין הרלבנטיים שונים פרטים ועל, עסקאותיו מחזור על ולדווח, בשנה

פעם  שעובד ממלא 101להנחיות המערכת )מדובר על פרטים הדומים במהותם לפרטים הנדרשים בטופס 
הן בנתונים  תחשבבה לתשלום המס שיעור את עצמאי באופן תחשבבשנה אצל כל מעסיק(. המערכת 

זכאי לו לפי המודל העוסק רמטיבי שנוהוצאות הניכוי ההאישיים שמאפשרים הטבות מס שונות והן ב
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סק מפורטות, והעו הוצאות יידרשו לא המוצע המודל שלפי מכיווןכאמור הוא אפשרי   חישוב. החדש
 על יהיה, בנוסף, לאחר תום השנה .השנה במהלך לו שהיו ההוצאות סכום את ולדרושלא יידרש לחשב 

ולשלם את המס  עסקאותיו מחזור על ולדווח  כך לצורך שתוקם למערכת להיכנס הזעיר העסק בעל
שידווח במערכת וישלם  מיבהתאם לשיעור המס שנקבע לו במועד תיאום המס שביצע במהלך השנה. 

  .מקדמות םולמתשו הכנסה למס מלא שנתי דוח הגשתמ יהיה פטוראת המס שנדרש לשלם, 
 

תאפשר לו הגשת תכמו כן, במידה והתברר לבעל העסק הזעיר שלפי הנתונים בידיו הוא זכאי להחזר מס, 
בקשה להחזר מס בדומה לשכיר שלא ניצל את כל הטבות המס מהמעסיק, או שלא דרש כנדרש את כל 

 במועד הגשת הבקשה לתיאום המס.ההטבות 
 

ויובהר, כי מדובר במודל וולונטארי. קרי, בעל עסק זעיר שיש לו הוצאות עסקיות גבוהות, ומעדיף 
להישאר בדין הקיים על אף הנטל הבירוקרטי הגבוה, יוכל להגיש דוח שנתי בהתאם לדין הקיים, ולחשב 

 ובתקנות. את הכנסתו החייבת בהתאם להוראות המפורטות שבפקודה 
 

לאחד את המסלול החדש לעוסק זעיר במס  כחריג לכלל האמור, לפיו מדובר במסלול וולונטארי, מוצע
כך, שמי שהוא עוסק הפטור מתשלום מס ערך מוסף הכנסה עם המסלול הקיים במע"מ )עוסק פטור(. 
פשטות של המסלול היתרון של חיבור המסלולים הינו ביוכל לדרוש הוצאות רק לפי המסלול הנורמטיבי. 

המאוחד. מסלול כזה יקל על עוסקים זעירים להבין ולמלא את חובותיהם מול רשות המסים, חובות 
 שיהפכו לפשוטים וברורים בעקבות המסלול החדש.

 
בנוסף, הקביעה הקיימת בחוק מס ערך מוסף, כי עוסק פטור אינו חייב בתשלום מס ערך מוסף, מתבססת 

ים אלה מהקושי הבירוקרטי הנדרש לצורך דיווח ותשלום מס ערך מוסף. על ההנחה שיש לפטור עסק
אותו רציונאל עומד בבסיס קביעת המנגנון המוצע לבעל עסק זעיר במס הכנסה. אין הצדקה לאפשר למי 
שיש לו היכולת להיכנס למסלול בירוקרטי במס הכנסה, והוא בוחר בכך, להמשיך וליהנות מהיתרון 

 ם זעירים במס ערך מוסף, כאשר אפשרות זאת ניתנה לצורך מניעת בירוקרטיה. התחרותי שניתן לעסקי
בשלב הראשון איחוד המסלולים ייעשה רק לגבי עוסקים חדשים שירשמו כ"עוסק פטור" במע"מ החל 

, אך לאחר מספר שנים, גם העוסקים הפטורים הקיימים יהיו חייבים לעבור למסלול הניכוי 2024ינואר מ
 על עסק זעיר.הנורמטיבי לב

 
וכן התאמות  שמטרתן מניעת תכנון מס פסולהוראות מוצע לקבוע בכדי למנוע ניצול לרעה של המודל, 

כעצמאי אצל מעסיקו לשעבר לצורך ניצול  תת שירותתפעוליות שונות. לדוגמה, לא יתאפשר לשכיר ל
ייקבעו . בנוסף, ובואו לדרוש הוצאה במסלול הנורמטיבי על הכנסה שהפיק מקר ההוצאה הנורמטיבית

שבה נדרש  הסיט הוצאות משנהמנוע אפשרות לכדי ל בין השניםיאה וחזרה מהמודל מגבלות לגבי יצ
 .  לשנה שבה נדרשו הוצאות מפורטות בהתאם להוראות הפקודה ניכוי הוצאות נורמטיבי לעוסק זעיר,

 
 תקציב

  אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
  אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 הפחתת רגולציה במערכת הבריאות

 מחליטים
ת תרופות וטכנולוגיות חדשות במערכת הבריאות, לקדם הכנס העל מנת לעודד חדשנות ודיגיטצי

ייעול ההוצאה  לישראל, להנגיש מידע בריאות למטופלים ולאפשר ניוד מידע בין ארגוני בריאות תוך
 - הציבורית

 
 מידע ניוד

זכותם לניוד מידע בעלותם על המידע הרפואי שלהם ואת את  לממשלאפשר למטופלים  מנת על . 1
אמון הציבור במערכת הבריאות, לצמצם  את לחזק ,לשפר את הרצף הטיפולי , וזאת במטרהבריאות

את הבירוקרטיה ולאפשר למטופלים לממש את זכויותיהם, לקדם רפואה פרואקטיבית מותאמת 
ובהמשך להמלצות הוועדה הבין  אישית ולהקטין את החסמים להטמעת חדשנות במערכת הבריאות,

 :לפי העקרונות הבאים לתקן תיקוני חקיקה משרדית שעסקה בנושא "חדשנות בבריאות",
 שיכלול את המידע הקיים אצלו על מטופל בתקן APIחויב להעמיד ממשק י ארגון בריאות .א

FHIR  .)להלן הממשק( 
המידע יאורגן בסלי מידע, ובכלל זה: תרופות, אבחנות, בדיקות מעבדה, סיכומי ביקור, מדדים  .ב

 רפואיים, הפניות ובדיקות דימות.
יעביר מידע על מטופל לארגון בריאות אחר, מקבל המידע, מידע ה שהוא מוסר ארגון בריאות .ג

 ןארגו עםבקיומו של הסכם את העברת המידע בהתאם להרשאת גישה שנתן המטופל, ולא יתנה 
 .האחר הבריאות

בהעברת המידע ומתן ההרשאה תתאפשר אבחנה בין סלי מידע באופן בררני וכן אבחנה בין  .ד
הרשאה מתמשכת, תינתן למטופל אפשרות בכל עת בהרשאה חד פעמית להרשאה מתמשכת. 

 לבטל את הרשאות הגישה שהעניק.
לא יגבה שהוא מוסר המידע רגון הבריאות , אכאשר העברת המידע מבוצעת לצרכי טיפול בלבד .ה

  העברת המידע. עבור תשלום מארגון בריאות אחר
המידע  ת מוסרארגון בריאורשאי כאשר העברת המידע מבוצעת גם לצרכי מחקר ופיתוח,  .ו

אי לקבוע את  המחיר המרבי מנכ״ל משרד הבריאות רש סביר עבור שאילתת מידע.מחיר לדרוש 
 כאמור.   לשאילתה

 .למטופל )א( קטן ארגון בריאות שהוא מוסר המידע יאפשר את הנגשת המידע האמור בסעיף .ז
 ייקבעו כלי אכיפה שיוודאו עמידה של ארגון בריאות בחוק זה. .ח
שאי לקבוע משיקולים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום החוק או משיקולים שר הבריאות ר .ט

ארגון בריאות שמתקיימים לגביו תנאים שיקבע יהיה  הנוגעים לתועלת הצפויה למטופלים כי
מבלי לגרוע מאפשרותו לקבל מידע על פי  מלמסור מידע בריאות באמצעות הממשקפטור 

 הוראות החוק. 
 בהנחיות כללים לגבי התחומים הבאים:מנכ"ל משרד הבריאות יקבע  .י

בהן יעשה שימוש  שפות הקידוד הרפואי )טרמינולוגיה(מבנה הנתונים ופריטי המידע,  (1
 ;בממשק

שפות הקידוד בהן חובה על ארגוני הבריאות לעשות שימוש בעת קידוד המידע  בתיקים  (2
 הקליניים. 

ופן הזיהוי שידרש בטרם הוראות בעניין אופן הגישה למידע שיוצג בממשק, ובכלל זה א (3
קבלת גישה למידע על ידי המטופל, אופן שמירת המידע בממשק, ודרישות אבטחת 

 המידע.
צדדים שלישיים, על  שתחול אסדרהמתווה ל יום 90 בתוך לגבשהבריאות והאוצר  משרדי על להטיל . 2

 למידעהמעוניינים לפעול באמצעות הממשק ולקבל הרשאת גישה  שאינם ארגוני בריאות,
ממטופלים, תוך בחינת היבטי אבטחת מידע ופרטיות, מטרות השימוש, וניגוד עניינים פוטנציאלי 

 בהתאם חקיקה תיקון לקדםבהסכמת שר האוצר,  הבריאות שר על להטילעם טובת המטופל. 
 . האמור למתווה

 
 סימילאר-קיצור זמני רישום של תרופות וטכנולוגיות והטמעת שימוש בתרופות ביו

 תקניםעל  הסתמכותבדרך של של תרופות וטכנולוגיות חדשות לישראל,  כניסתן על הקלל מנת על . 3
לקדם את ישראל , למטופלים הטיפול אפשרויות את להרחיב במטרה, תרופות לאישור יםבינלאומי

כיעד אטרקטיבי להשקת טכנולוגיות חדשניות והקמת מרכזי פיתוח וחדשנות וייעול ההוצאה 



 

57 

23/05/2022 01:07 

( הרוקחים פקודת –)להלן  1981-תשמ"אהפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[,  את לתקן –הציבורית 
 :באופן הבא

-תשמ"והתקנות הרוקחים )תכשירים(, ב במדינה מוכרת כהגדרתה ואושרתרופה או תכשיר ש .א
על פי תנאי הרישום שנקבעו  בפנקס התכשירים בישראל, אוטומטי באופן תירשם, 1986

 .במדינות כאמור ולתקופה שקבעו
, בעל הרישום ימציא אסמכתאות המעידות על הרישום בפסקה )א( ך רישום כאמורלצור .ב

במדינה המוכרת ויוכיח עמידה בתנאי הרישום במדינה המוכרת. רישום שנעשה באופן 
קיים חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור ובהסכמת רשות אוטומטי כאמור יבוטל רק אם 

 הרגולציה. 
-שום ותכשירי ביומדיניות תנאי רי נוהלאת , יום 60 בתוך, תקןל הבריאות משרד"ל מנכ על להטיל . 4

קופת חולים תהא רשאית להורות לרופא להחליף מרשם ש, כך 2021אוקטובר ב 1סימילאר מיום 
, זאת גם עבור מטופל בישראלם נרשהתכשיר סימילאר אם -ביותכשיר ייחוס במרשם לתכשיר ל

ופאים המטפלים להגיש בקשת החרגה מנומקת קופת החולים תאפשר לר במסגרת טיפול קיים.
-במקרים פרטניים בהם קיימת עדיפות רפואית מוכחת לטיפול בתכשיר הייחוס על פני בתכשיר הביו

 סימילאר. 
 

 חדשנותפיתוח ו מעכבתתיקונים באסדרה ארכאית ה
קחות על מנת לקדם חדשנות בעולם הרוקחות ולאפשר דיגיטציה ושילוב של טכנולוגיות בעולם הרו . 5

 והרפואה, ולנוכח המחסור בכוח אדם:
, כך שניפוק תכשיר 42-א ו27, 27, 26א, 23, ובכלל זה את סעיפים לתקן את פקודת הרוקחים .א

 או רעל רפואי יתאפשר גם באופן אוטומטי על ידי מכונה או על ידי אדם שאינו רוקח.
, דר תרופותשטחו של חש הדרישה שתבוטל כך הרוקחים בפקודת )א(36 סעיף את לתקן .ב

 .לא יפחת משלושים מטרים מרובעים כמשמעו בפקודה,
יום, את תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי  60להטיל על שר הבריאות לתקן, תוך  .ג

 – באופן הבא, 1982-מרקחת וחדרי תרופות(, התשמ"ב
 יתאפשר לבתי המרקחת להקים שלוחות ניידות.  (1
שת תכנית ריהוט מפורטת כחלק מבקשת הרישיון (, להג2)א()3תבוטל הדרישה בתקנה  (2

 לבית המרקחת. 
)ב( תשונה כך שיקבע שרק שינויים מהותיים בבית המרקחת יחייבו הגשת נספחים 3תקנה  (3

ה הרחב כל יחדשים לבקשת רישיון לפי פקודת הרוקחים, לעומת הדרישה היום לפיה לפנ
די לשנות את הנספחים עריכת שינויים בו שיש בהם ככל מרקחת או לפני  בית של

 . יוגשו נספחים חדשים (א)המפורטים בתקנת משנה 
מ"ר יש להקצות  120)ב(, לפיה בבית מרקחת ששטחו עולה על 6תבוטל הדרישה בתקנה  (4

 שטח ייעודי במחסן בית המרקחת לטובת אחסון תכשירים וחומרי גלם בלבד.
עיל מעבדה התקשר עם )ב( תשונה כך שיקבע שבמצב בו בית מרקחת שאינו מפ33 תקנה (5

ניפוק בית מרקחת אחר לצורך הכנות רוקחיות, לא תחול החובה החלה כיום לפיה 
בכל  גם בוצע בבית המרקחת שהזמין את ההכנה הרוקחית, כך שהניפוק יוכלהתכשיר י

 בית מרקחת אחר.
להטיל על שר הבריאות לבחון את כלל התקנות הרלוונטיות שבסמכותו לניפוק תכשירים  .ד

 דת הצורך לבצע בהן את התיקונים וההתאמות הנדרשים לצורך התאמתן לסעיף קטן )א(. ובמי
לניפוק  הרלוונטיים הנהלים כלל את לעדכן הבריאות משרד של הכללי מנהללהטיל על ה .ה

 .(א) קטן לאמור בסעיף ולהתאימןתכשירים 
 ניידת השלוח של הקמהנוהל שמסדיר  לפרסם הבריאות משרד של הכללי המנהל על להטיל .ו

 . מרקחת בית של
הסמים , את תקנות ממועד קבלת החלטה זו יום 60להטיל על שר הבריאות לתקן, תוך  .ז

 :, באופן הבא1979-המסוכנים, התש"ם
 התקנות יאפשרו את ניהול ותיעוד פנקס הסמים המסוכנים באופן דיגיטלי . (1
הרופא הורה  אםימים  31-רשאי לספק כמות סמים ל יהיה)ב( תתוקן כך שרוקח 15תקנה  (2

כפי שנדרש  הכמות להגדלת הסיבה אתעל כך במרשם באופן ברור, גם אם הרופא לא ציין 
 . היום בתקנות

תקנות הרופאים  , אתממועד קבלת החלטה זו יום 60להטיל על שר הבריאות לתקן, תוך  .ח
וב יהיו רשאים לשא כך שפלבוטומיסטים ,2001-)כשירויות לביצוע פעולות חריגות(, התשס"א

 ולא רק במוסד רפואי.  בבית המטופלדם ורידי 
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 הרביעית התוספת, את ממועד קבלת החלטה זו יום 60 תוך, לתקן הבריאות שרלהטיל על  .ט
לבצע  שניתן הבדיקות שלרשימתכך  ,1977-רפואיות(, התשל"ז מעבדותהעם ) בריאות לתקנות

: ספירת דם )ללא משטח ותהבא הבדיקות יתווספו, או בפיקוחו הישירבמרפאה על ידי רופא 
 דם(, פרופיל כימיה מצומצם )כולל אלקטרוליטים( ובדיקת סמן לבבי )טרופונין(.

 תקנותל (3)14 תקנה, את ממועד קבלת החלטה זו יום 60, תוך לתקןשר הבריאות להטיל על  .י
 בעל רישיון לרפואת שיניים שרופא כך  ,1993-תשנ"גהרופאי השיניים )מרפאות של תאגידים(, 

 והוא, טיפול עמדות 4-מ יותר בה שיש במרפאה אחראי רופאשנים לפחות יוכל להיות  6במשך 
לא יידרש להיות בעל תואר מומחה כמשמעותו בתקנות רופאי השיניים )אישור תואר מומחה 

 בעל תואר במינהל רפואי.  , או1977-תשל"זהובחינות(, 
 

  –לעניין החלטה זו  . 6
 ההתייעלות חוק 54סעיף ב כהגדרתו כללי ציבורי חולים בית או חולים קופת -"בריאות ארגון" .א

, וכל ארגון 2016-"זהתשע(, 2018-ו 2017 לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה)תיקוני  הכלכלית
 אחר שמספק שירותי בריאות שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר;

מידע שמאפשר ( ממשק העברת Application Programming Interface) -" APIממשק " .ב
תקשורת ישירה בין ארגונים שונים באמצעות טכנולוגיית ממשק תכנות יישומים, בשכבת 

 תעבורה מאובטחת;
 בעלי הכשרה בהוצאת דם ורידי.  –" פלבוטומיסטים" .ג
-כהגדרתו בפרק ה' בתקנות תקנות הסמים המסוכנים, התש"ם –" פנקס הסמים המסוכנים" .ד

1979; 
יתן על ידי אנשי רפואה ומקצועות הבריאות להערכה, שיפור או שירות שנ –״ שירות בריאות״ .ה

 שימור מצב בריאותו של המטופל, ובכלל זה מתן תכשיר או אביזר רפואי;
  ;1981-תשמ"אהכהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[,  –" תכשיר" .ו
-הביו יר ביולוגי אליו מושווה תכשיר( תכשReference medicinal product) –" תכשיר ייחוס" .ז

 ר;סימילא
 ;תכשיר ביולוגי הדומה דמיון רב לתכשיר הייחוס( Bio-similar) -" סימילאר-תכשיר ביו" .ח
תקן בינלאומי להחלפה FHIR"- (Fast Healthcare Interoperability Resources ) תקן" .ט

 Health Levelבשיטת בין מערכות וארגונים בתחום הבריאות המפותח  בריאות ושיתוף מידע

Seven. 
 

 דברי הסבר
 

 1סעיף 
פרסם צוות משותף של הרשות להגנת הפרטיות, הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן ורשות  2021בינואר 

התחרות, מסמך מקיף הקורא לאימוצה של הזכות לניוד מידע כזכות כללית בדין הישראלי. על מנת 
מקוון ופשוט, לאפשר לו  שזכות זו תמומש באופן אפקטיבי יש לאפשר לאדם לקבל גישה למידע באופן

 Machineלבקש מהמחזיק במידע להעביר את המידע ישירות לצד שלישי בפורמט קריא למכונה )

readable .ולבצע זאת בסטנדרטים אחידים שיקלו על צדדים שלישיים לעשות שימוש נוסף במידע ,)
 ת החולה. מימוש זכות זו במערכת הבריאות עומד בהתאמה לעקרונות הקבועים בחוק זכויו

ועדת חדשנות בבריאות בין משרדית שמונתה על ידי שר הבריאות בחנה את התועלות האפשריות 
עצמת המטופלים, אפשרות הממימוש זכות זו במערכת הבריאות, ובכללן: שיפור הרצף הטיפולי, 

ערכת במ הציבור אמוןלהטמעה מהירה של פתרונות חדשניים לשירות המטופלים והמטפלים, חיזוק 
 .לטובת המטופלים הגברת התחרותוהבריאות, מיצוי זכויות המטופלים והקטנת הנטל הבירוקרטי, 

מערכות המידע של ארגוני הבריאות מבוזרות ולא מאורגנות בסטנדרט אחיד. כתוצאה מכך, כל העברת 
מידע בין ארגוני הבריאות, ואף בתוך אותו ארגון בין מערכות מידע שונות, דורשת כיום עבודת 
אינטגרציה משמעותית ומסובכת. לפיכך, מוצע לקבוע בחקיקה סטנדרט אחיד לתיעוד מידע רפואי, 
לחייב הנגשת המידע הרפואי של המטופל ולאפשר לו לממש את זכותו כבעלים על המידע לנייד מדע 
 בין ארגוני הבריאות לצרכי טיפול, וכן לאפשר למטופל לתת הרשאת גישה לצרכי מחקר. בנוסף, מוצע

לגבש מתווה לקביעת כללים שיאפשרו לשתף את המידע גם עם צד ג' שאינו ארגון בריאות המפוקח על 
 ידי משרד הבריאות, לצורך הטמעה של פתרונות בריאות חדשניים במערכת הבריאות הישראלית.
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  2סעיף 
חדות. משך זמן רישום תרופות בישראל הוא ארוך במיוחד בהשוואה עולמית ועשוי להגיע לשנים א

 70, שאמור להימשך EMAאו  FDAלמרות קיומו של מסלול מזורז לתרופות גנריות שעברו אישור 
ימים, גם תרופות אלה נרשמות בישראל רק כעבור זמן רב. תרופות שאינן מתועדפות במסלול המזורז, 

 נרשמות כעבור קרוב לשנתיים בממוצע. 
תכשירים בזמן. בנוסף, ייבוא מוסדי של תכשיר העיכוב ברישום התרופות מונע ממטופלים לקבל את ה

הלא רשום באמצעות נוהל ייחודי, פוגע ביכולת של חברות פארמה להגיש טכנולוגיות חדשות לדיון בסל 
התרופות, בשל תנאי שתרופה שמוגשת לסל תהיה רשומה בישראל, ופוגע בתמריצים של חברות 

תקדמות בישראל ולפתוח מרכזי פיתוח. כמו כן, בינלאומיות לבצע השקות מוקדמות של טכנולוגיות מ
העיכוב ברישום גורם לחוסר יעילות בהוצאה של קופות החולים על תכשירים, בכך שהוא מונע מעבר 

סימילאר, תרופות -לתרופות גנריות, תרופות זהות לתרופות המקור מבחינת ההרכב הכימי, או תרופות ביו
וקת לאחר תום תוקף הפטנט ומחירן נמוך במאות אחוזים דומות מבחינת ההרכב הביולוגי, אשר משו

 מתרופת המקור. לכן, מוצע להסתמך על תקני רישום של מספר מדינות מתקדמות מבחינת נושא זה. 
סימילאר, שמיוצרות -כמו כן, כדי לייעל את ההוצאה הציבורית ולאפשר הטמעה של תרופת ביו

ות ביותר לתרופת המקור הביולוגית בהרכב וברמת בטכנולוגיה מתקדמת וברמת איכות גבוהה, ודומ
תכשיר ייחוס במרשם לקופת חולים תהא רשאית להורות לרופא להחליף מרשם שהיעילות, מוצע 

, זאת גם עבור מטופל במסגרת טיפול בישראלם נרשסימילאר -תכשיר הביוסימילאר אם -ביולתכשיר 
קשת החרגה מנומקת במקרים פרטניים בהם קופת החולים תאפשר לרופאים המטפלים להגיש ב קיים.

 סימילאר.-קיימת עדיפות רפואית מוכחת לטיפול בתכשיר הייחוס ולא בתכשיר הביו
 

  3סעיף 
של תרופות אלא מקבל  ימקצוע הרוקחות משנה את פניו בשנים האחרונות ואינו עוסק רק בניפוק סטנדרט

כלה מעמיקה. בשנים האחרונות יש קושי בגיוס אופי קליני, משפר בריאות והיענות ודורש מומחיות והש
טק והפארמה. על מנת -רוקחים לאור שחיקה הנובעת מעבודת הדלפק ותחרות גוברת מצד חברות המד

לתת מענה לצורך לפנות את זמן הרוקח לעיסוק בתכנים קליניים על חשבון מטלות לוגיסטיות ועל מנת 
וצע לתקן כללים שונים באסדרה הקיימת כך לשפר ולייעל את השירות הניתן בבתי המרקחת, מ

אשר יסייעו לעבודת הרוקח, וכן לאפשר תיעוד דיגיטלי של  השתתאפשר הכנסה של אמצעי דיגיטצי
פנקס הסמים המסוכנים. כמו כן, מוצע להתאים את תנאי ההקמה של בתי המרקחת כך שיאפשרו הכנסה 

ים שונים שיאפשרו הטמעת טכנולוגיות לביצוע ובתי מרקחת ניידים, ולתקן כלל םשל אמצעים דיגיטליי
של בדיקות שמוגבלות לביצוע במעבדה גם בסמוך למקום הטיפול, ולפלבומוטיסטים לשאוב דם ורידי 

 גם בבית המטופל, בדומה לאישור שניתן במהלך תקופת הקורונה.
 

 ג'-א' 3סעיפים 
ריות לניפוק תהיה של הרוקח אך מוצע לעדכן את פקודת הרוקחים ואת התקנות הרלוונטיות כך שהאח

הניפוק באמצעות הרוקח יהיה רק במקרים אשר יוגדר כי הוא צריך לבצע את הניפוק בעצמו. השינוי יפנה 
ויפנה את זמנו לעבודת לעבודת ייעוץ תרופתי  םאת זמן הרוקח המוקדש לתהליכים טכניים ולוגיסטיי

 רבותו.והבטחת טיפול תרופתי איכותי במקרים בהם נדרשת התע
 

 ד' 3סעיף 
תקנות הסמים המסוכנים מחייבות ניהול ושמירה של מסמכים באופן פיזי, מוצע לתקן את התקנות כך 
שניתן יהיה לנהל ולשמור את המסמכים באופן דיגיטלי. כמו כן, תקנות הסמים המסוכנים קובעות כי 

ההנפקה במרשם, זאת על אף  ויום ומעלה נדרש כי הרופא יציין את סיבת 31במרשם שניתן לתקופה של 
למרות שהוא מתעד את הטיפול בתיק הרפואי, רגולציה זו מייצרת בירוקרטיה מיותרת ולעיתים לא 

 מאפשרת לרוקח לנפק את המרשם, ולכן מוצע לבטל דרישה זו.
 

 ו'-ה' 3סעיפים 
, 21-ה האסדרה הקיימת מגבילה מאוד את יכולתן של קופות החולים להתאים את בתי המרקחת למאה

וגורמת לבירוקרטיה מרובה בכל שינוי שבתי המרקחת רוצים לבצע ולא מאפשרים הקמה של בתי מרקחת 
 ניידים הנדרשים מאוד באזורים פריפריאליים. מוצע לשנות את הפקודה והתקנות בהתאם.

 
 ז' 3סעיף 

מוצע להתיר . פלבוטומיסטים מוסמכים לשאוב דם ורידי ממטופל במוסד רפואיבמעבדות קופות חולים 
שהותקנו חירום הכפי שנעשה ואושר בתקנות שעת לפלבוטומיסטים לשאוב דם גם בבית המטופל, 
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השגרה על מנת לשפר את השירות הניתן  תבתקופת הקורונה. מוצע להרחיב הנחייה זו גם לתקופ
 למטופלי הבית במערכת הבריאות.

 ח' 3סעיף 
שימת בדיקות מעבדה אותן ניתן לבצע מחוץ לכותלי מפורטת רלתקנות בריאות העם בתוספת הרביעית 
רופא או  מי  ל ידיעובד מעבדה. הבדיקות המנויות ברשימה זו ניתנות לבצוע ע ל ידיהמעבדה, שלא ע

התפתחות הטכנולוגית בתחום מכשירי בשנים האחרונות חלה  .מטעמו ובפיקוחו, בסמוך לנקודת הטיפול
, לפיכך מוצע ביצוע בדיקות במוקדים לרפואה דחופה בקהילהביקוש ליחד עם עליה ב ביצוע הבדיקות

 להרחיב את רשימת הבדיקות הניתנות לביצוע באופן פשוט ובמכשור ייעודי, גם בסמוך לנקודת הטיפול.
  

 ט' 3סעיף 
כיום במרפאת שיניים של שישה כיסאות או יותר יש צורך ברופא אחראי שהינו מומחה או בעל תואר 

יאות. מכיוון שכמות רופאי השיניים המומחים בישראל אינה גדולה מוצע לאפשר גם במנהל מערכות בר
 לרופא שנים עם ותק של שש שנים ללא מומחיות להיות אחראי על מרפאה.

 
 תקציב:

 אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כח האדם:
 אין. 

 
 החלטות קודמות של הממשלה בנושא:

 אין. 
 

 ההצעהעמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם 
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 הפחתת יוקר המחיה

 הפחתת הריכוזיות והגברת התחרותיות בשוק מוצרי המזון

 מחליטים
 

להפחית את הריכוזיות ולהגביר את התחרותיות בשוק מוצרי המזון ולהביא להפחתת יוקר  במטרה
מחיה בישראל ובהמשך להמלצות הצוות להפחתת הריכוזיות בשוק המזון ברשות מנכ"ל משרד האוצר, ה

 הוועדה להגברת התחרות, להמלצות 2021באוגוסט  1מיום  243 'מס, להחלטה 2022בפברואר  9מיום 
קדמי לבדיקת , ולהמלצות ועדת 2014בנובמבר  11)ועדת לנג( מיום  והסרת חסמים בתחום הייבוא

 :2012ביולי  18מיום  תחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכהה
 

-שעה ל בהוראת(, המזון חוק  – )להלן 2014-תשע"דהאת חוק קידום התחרות בענף המזון,  לתקן . 1
 :  הבאים לעקרונות בהתאםשנים,  5
 ( למיזוג של ספק גדולהממונה –קביעת חובה לקבלת אישור של הממונה על התחרות )להלן  .א

עם ספק מזון אחר, טרם ביצוע המיזוג; מיזוג כאמור יאושר רק אם יימצא שאינו פוגע פגיעה 
 בתחרות או בציבור. משמעותית

קביעת חובה לקבלת אישור של הממונה לעריכת הסדרי הפצה בהם ספק גדול מפיץ מוצרים  .ב
הפצה הסדר  –של ספק מזון אחר בהסדר שכולל מעורבות מסחרית של הספק הגדול )להלן 

 (; הסדר כאמור יאושר רק אם יימצא שאינו פוגע פגיעה משמעותית בתחרות או בציבור.לסחר
)ב(,  בחינת הממונה למתן אישור למיזוג או להסדר הפצה לסחר כאמור בסעיפים קטנים )א( ו .ג

מוצרים היה מספק לסחר, הספק הגדול  תיעשה תוך הנחה שאלמלא המיזוג או הסדר ההפצה
איתו הוא מבקש להתמזג או שאת מוצריו הוא מבקש הספק שבשוק בו פועל בהיקף משמעותי 

 להפיץ במסגרת הסדר ההפצה לסחר.
 במדינת טוביןאו ספק  יצרןאיסור על ספק גדול מאוד להתקשר בהסדרי בלעדיות עם  קביעת .ד

 וקביעת הוראת מעבר לשנתיים בהן ניתן יהיה לבצע התאמות להסכמים קיימים.  חוץ
בכל אחת מחנויותיהם הגדולות, כהגדרתן בחוק להקצות על קמעונאים גדולים  קביעת איסור .ה

המזון, שטח מדף עבור מוצרים שספקי מזון גדולים מאוד מספקים להם, בשיעור העולה על 
 מכלל שטחי המדף המיועדים עבור כל קטגורית מוצר. 50%

הכלכלה, בהסכמת שר קטגוריות המוצרים כאמור בסעיף קטן )ה( ייקבעו כתוספת לחוק. שר  .ו
האוצר, יהיו לאחר המלצת הממונה על התחרות, יהיה רשאי לשנות את קטגוריות המוצרים 

 ואת אחוז שטחי המדף המקסימאלי שניתן להקצות לספקי המזון הגדולים בכל קטגוריה. 
קביעת איסור על ספק גדול להתקשר בהסדר עם קמעונאי, במסגרתו ניתנת לקמעונאי הנחה  .ז

 יעדי רכישה של כמות או היקף כספי של יותר ממוצר אחד ממוצרי הספק הגדול. שתלויה ב
קביעת הוראות אכיפה, עונשין ועיצומים כספיים, על הפרת הוראות סעיפים קטנים )ד( עד )ו(,  .ח

 . בדומה להוראות הקבועות בחוק המזון
קידום התחרות  לרשום את הודעת הממונה על התחרות לפיה היא בוחנת את הצורך בתיקון כללי . 2

בענף המזון )פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול( )הוראת 
 )ג( לחוק המזון. 7, בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 2017-שעה(, התשע"ז

להטיל על הממונה על התקציבים לבחון את הצורך במתן מענה עבור מערכי הפצה מסחריים לספקי  . 3
 גיש את המלצותיו לשר האוצר עד ליום _____. מזון קטנים וי

, כך שטיוטת חוק התחרות הכלכלית )תיקון מס' 2022באפריל  20מיום  1394לתקן את החלטה מס'  . 4
, תאושר ותקודם במסגרת הצעת חוק 2022-( )הסרת חסמים בתחום היבוא( )הוראת שעה(, התשפ"ב

-(, התשפ"ב2023כלית לשנת התקציב )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכל התכנית הכלכלית
לתיקוני חקיקה  ולהטיל על שר האוצר להגיש את טיוטת החוק האמורה לאישור ועדת השרים ,2022
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לשם כך. על טיוטת החוק יחולו  ,הנדרשים ליישום החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית
 שרים. הוראות החלטה מס' __ מיום___ שעניינה יישום החלטות והקמת ועדת 

 המזון. בחוק  כהגדרתם – "מאוד גדול ספק"-ו" גדול"ספק   –לעניין החלטה זו  . 5

 
 דברי הסבר

 
 רקע 

, בראשותו של מנכ"ל משרד המזוןמוצרי הריכוזיות בשוק  בחינתצוות ל הוקם 2022פברואר ב 9יום ב
כוזיות בשוק מוצרי הצוות לבחינת ריכוזיות(. צוות זה בחן את פערי המחירים ומדד הרי –האוצר )להלן 

המזון בישראל לאורך השנים וביחס לעולם ואת ההשלכות של המחירים הגבוהים ושל הריכוזיות הגדולה 
במקטע הספקים, כפי שהתגלו. לצד זאת, הציע הצוות לבחינת ריכוזיות, צעדים להפחתת הריכוזיות 

   והגברת התחרותיות בשוק מוצרי המזון, כפי שמוצעים במסגרת החלטה זו.

מממצאי הצוות לבחינת הריכוזיות עולה שפערי המחירים של מוצרי המזון ביחס לעולם גבוהים במיוחד 
 ביחס למדינות האיחוד האירופי 51%ועל פער של  OECD-ביחס למדינות ה 37%ועומדים על פער של 

בדיקה של  לצד זאת, עלה כי קיימת ריכוזיות גבוהה בשוק זה, בדגש על מקטע הספקים. (.PPPמונחי )
הספקים הגדולים שמשווקים מוצרים לקמעונאיות עשרת הצביעה על כך ש ,2021לשנת  סטורנקסט נתוני

 בשנים השתנה ולא שכמעטנתח שוק  –מכלל הענף  53.2%-מחזיקים ביחד בנתח שוק של כ המזון
 60% בין יחד מחזיקיםים בין ספק אחד לשלושה ואלה מזון שולטשוק מוצר עוד עלה כי בכל . האחרונות

ריבועי נתחי השוק ריכוזיות על ידי סכימת  המחשב )מדד HHI-ה מדד כי עלה, כן כמו. מהשוק 90%-ל
 כערך המעיד על ריכוזיות גבוהה( 2,000ומגדיר תוצאה הגבוהה מערך של  החברות הגדולות בענף 50של 

של המקטע  HHI-שמדד ה, בעוד 2,800במקטע הספקים של מוצרי המזון גבוה מאוד ועומד על ערך של 
 . בלבד 1,200הקמעונאי של שוק מוצרי המזון עומד על ערך של 

חלק מהסיבות לריכוזיות הגבוהה במקטע ספקי המזון נובעות, על פי ממצאי הצוות לבחינת ריכוזיות, 
וקיומם של חסמי כניסה  שנים האחרונותב מיזוגים ורכישות שהתבצעו עסקאותמההיקף הגבוה של 

שוק המזון ביחס לשוק מזון אחר. זאת, לצד הקשיים הקיימים ביבוא מוצרי מזון, בשל, בין גבוהים ל
 היתר, דרישות הכשרות והיותה של מדינת ישראל מדינת "אי" לעניין יבוא מוצרים.  

בידי מספר מועט של ספקים הריכוזיות הגבוהה במקטע ספקי המזון מובילה ליצירת כוח שוק מצרפי 
תחרותיות. זאת, בין היתר, באמצעות -יים לנקוט כתוצאה מכך בפרקטיקות אנטיאשר עשו גדולים

באופן שמוביל הלכה למעשה לדחיקת  הסכמים שקושרים בין הרווח של הקמעונאי לרווח של הספק,
השליטה של אותם ספקים במספר רב למעשה, אותן קמעונאיות. להיות משווקים על ידי ספקים קטנים מ
ווי משקל בו סט התמריצים של קמעונאיות המזון הוביל לכך שהן ממעטות להכניס שי השל מוצרים יצר

 ספקים קטנים וגם אלו שנכנסים נדחקים ל"תחתית המדף". 

 ,השונים קי המוצרבשו הספקים הגדולים בין נקודות הממשק בנוסף על כך, הגברת הריכוזיות מגדילה את
, על מול ספק אחר סטרטגיה תחרותית בשוק מסויםבאופן שמפחית את התמריץ של ספק גדול לנקוט בא

 (.Tacit Collusion" )מתואם משקל שיוויר, קרי "אח מוצר בשוק ומנת למנוע תגובה דומה של

ועדת קדמי לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי ובעיותיה עמדה על הריכוזיות בשוק המזון 
מיזוגים ורכישות  ריבויכי  המצא הוועדה. 2012ולי בי 18-יום הכפי שפורסמו ב בממצאיה הצריכה והמזון

 זאת, באופןמגוון גדול של מוצרים.  שווקיםהמיומם של ספקים דומיננטיים הביא לקהמזון  בשוק
הריכוזיות  לחדור לשווקים חדשים בהם לא היה להם כוח שוק ובכך, להגביר את לספקים אלו מאפשרש

דומיננטיים שרכשו יצרני מזון  לבחון האם ספקים התחרותת לרשו צהמליה הוועדהבשוק המזון. על כן, 
-להגביר את הרגולציה על קשרי ספק ההציע הוועדהבנוסף,  קטנים גרמו לשינוי לרעה בתחרות בענף.

  .2014-, התשע"דקמעונאי, המלצה שבאה לידי ביטוי בחקיקת חוק קידום התחרות בענף המזון

 11)ועדת לנג( בממצאיה אשר פורסמו ביום  חום הייבואוהסרת חסמים בת הוועדה להגברת התחרות
התייחסה גם היא לריכוזיות בשוק מוצרי הצריכה ובשוק המזון בפרט וייחסה אותם  ,2014בנובמבר 

בעיקר לחסמי רגולציה. חסמים שהוסרו ברובם במסגרת הרפורמה לפתיחת המשק ליבוא והפחתת יוקר 
 2021וני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב חוק התכנית הכלכלית )תיקהמחיה שעברה ב

הכלכלית,  התחרותלבחון את השימוש בחוק . עוד המליצה ועדת לנג 2021-(, התשפ"ב2022-ו
ובפרט את פטורי הסוג שהותקנו מכוחו, לצורך טיפול בהסדרים  (,חוק התחרות –)להלן  1988-התשמ"ח

 , בדגש כל הסדרי בלעדיות, ובנוסףעלולים לפגוע בתחרותבין יצרנים זרים לבין יבואנים רשמיים ה
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להעניק כלים חוקיים לטיפול בפרקטיקות שנוקט יבואן רשמי העלולות להביא לדחיקת יבואנים מקבילים 
 ולפגיעה בתחרות מיבוא מקביל.

דולים הגבלות על ספקי מזון בעלי היקף מחזור עסקאות גדול, על קמעונאיים ג לקבוע מוצעכל זאת,  נוכח
 ויבואנים ישירים, כמפורט להלן, במטרה לצמצם את הריכוזיות ולהגביר את התחרות בשוק מוצרי המזון.

 )ג( 1-)א(1לסעיפים 
כפי שמפורט לעיל, ממצאי הצוות לבחינת הריכוזיות העלו כי אחת הסיבות העיקריות לריכוזיות הקיימת 

המיזוגים בשוק מוצרי המזון במהלך  השנים במקטע הספקים בשוק מוצרי המזון היא אישור הרכישות ו
האחרונות. הוראות חוק התחרות מטילות על הממונה על התחרות נטל ראייתי גבוה לצורך החלטה על 
התנגדות למיזוג או הסדר כובל. קושי זה מתחדד ביתר שאת במסגרת ההוכחה הנדרשת כי מיזוגים 

בחוק  מקבילה חובה מוצע לקבועעל כן, יבור.  קונגלומרטיים יביאו לפגיעה משמעותית בתחרות או בצ
של ספק גדול עם ספק מזון אחר וכן להסדר הפצה למיזוג  של הממונה על התחרות המזון לקבלת אישור

(, הסדר הפצה לסחר –)להלן  מעורבות מסחרית של הספק הגדולמזון אחר שכולל של ספק גדול עם ספק 
במיזוגים והסדרי הפצה לסחר יראו זאת, מוצע לקבוע כי  לצד. המיזוג או ההסדר, בהתאמהטרם ביצוע 

את הספק הגדול כמי שאלמלא המיזוג או אלמלא הסדר ההפצה לסחר היה מספק בהיקף משמעותי בשוק 
בו פועל הספק שאיתו הוא מבקש להתמזג או שאת מוצריו הוא מבקש להפיץ במסגרת הסדר הפצה 

יבחנו כמיזוג או כהסדר אופקי ויראו בספק  ר ההפצה לסחראו הסדמיזוג משמעות חזקה זו היא שהלסחר. 
  הגדול כמתחרה פוטנציאלי של ספק המזון איתו מבוצעת ההתקשרות.

 
 )ד( 1לסעיף 

הסכמי בלעדיות בין יצרן או ספק טובין במדינות חוץ לבין ספק מזון ישראלי, מונעים את האפשרות של 
איסור על ספק טע ספקי המזון. נוכח זאת, מוצע לקבוע יבוא ישיר נוסף ובכך מצמצמים את התחרות במק

 . חוץ במדינת טובין או ספק יצרןגדול מאוד להתקשר בהסדרי בלעדיות עם 
 

 )ה( 1לסעיף 
העובדה כי בקרב מרבית הקמעונאיות הגדולות, שטחי המדף מיועדים בעיקרם עבור מוצרים של  לנוכח

 10ים נדרשים, את הוראת השעה כפי שנקבעה בסעיף לקבוע מחדש, בשינוימוצע ספקי מזון גדולים, 
לחוק המזון. הוראת השעה קבעה איסור על קמעונאים גדולים להקצות למצרכים שספקי מזון גדולים, 

מכלל שטחי המדף בכל אחת מחניותיו הגדולות. מוצע  50%כפי שהוגדרו, שטח מדף בשיעור העולה על 
ס לכל קטגוריית מוצר, כפי שייקבעו בתוספת לחוק המזון. לקבוע איסור דומה תוך מיקוד האיסור ביח

שרת הכלכלה, באישור שר האוצר, תהא מוסמכת, בהתאם להמלצת הממונה על התחרות, לשנות את 
ואת אחוז שטחי המדף המקסימאלי שניתן להקצות לספקים הגדולים קטגוריות המוצרים כפי שיקבעו 

 בכל קטגוריה.
 

 )ו(1 לסעיף
באופן שמוביל  הסכמים שקושרים בין הרווח של הקמעונאי לרווח של הספק, חתימה עלעל מנת למנוע 

איסור על ספק גדול  , מוצע לקבועאותן קמעונאיותלהיות משווקים על ידי לדחיקת ספקים קטנים מ
להתקשר עם קמעונאי בהסדר במסגרתו ניתנת לקמעונאי הנחה התלויה ביעדי רכישה של כמות או היקף 

 ותר ממוצר אחד ממוצרי הספק הגדול.כספי של י
 

 )ז(1 לסעיף
מוצע לקבוע סמכויות אכיפה, עונשין ועיצומים כספיים על הפרת ההוראות המוצעות בסעיף זה, בדומה 

 להוראות ולסמכויות הקבועות בסימן ג' לפרק ב' לחוק המזון.
 
 2 סעיףל

שלהם כתוצאה מכך, מוצע כי  הריכוזיות הגבוהה במקטע הספקים בשוק המזון והכוח המצרפי לאור
את הפטור שנקבע לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות  יבחן מחדשהממונה על התחרות 

 .מכוח חוק המזון ובהתאם לסמכותשל קמעונאי גדול, 
 
 3 סעיףל

מוצע לקבוע שהממונה על התקציבים יבחן אם קביעת ההגבלות על מתן אישור הממונה על התחרות 
י הפצה לסחר עשויה לפגוע באפשרות ההפצה המסחרית של ספקי מזון קטנים ובינוניים ויגיש להסדר

 המלצות לשר האוצר, ככל שימצא כי קיים חשש כאמור. 
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 4סעיף ל

של יבואנים ישירים פעולות יו מעל לאור חשיבותו של היבוא המקביל ליצירת תחרות ובמטרה להגן
על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת השרים  להטילאו עקיף, מוצע שפוגעות ביבוא המקביל, באופן ישיר 

טיוטת חוק שבה ייקבעו  ,לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית
טיוטת חוק התחרות הכלכלית )תיקון מס'___( ב שנקבעותיקוני החקיקה הנדרשים על בסיס העקרונות 

ידי  על 2022באפריל  10ביום  אושרה, ש2022-( )הוראת שעה(, התשפ"ב )הסרת חסמים בתחום היבוא
  .וועדת השרים לענייני חקיקה

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

 יושלם בעת קביעת התקציב.
 
 חלטות קודמות של הממשלה בנושאה
 

 ;2012באוקטובר  21מיום  5176החלטה מס' 
 .2021באוגוסט  1מיום  243החלטה מס' 

 
 ההצעה של המשרד יוזםהיועץ המשפטי עמדת 

לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית 
2023. 
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 צמצום הנטל הרגולטורי במוצרי חקלאות להפחתת יוקר המחייה בענף המזון

 מחליטים
 

רגולטורי בתחום מוצרי המזון, כחלק ממדיניות הממשלה לפעול להורדת יוקר המחיה ולהפחתת הנטל ה
, 2012באוקטובר  21מיום  5176, להחלטה מס' 2011באוקטובר  9מיום  3756ובהמשך להחלטה מס' 

להחלטה ו 2014בדצמבר  11מיום  2318, להחלטה מס' 2014באוקטובר  10מיום  2118להחלטה מס' 
 - 2022לאוגוסט  1מיום  213מס' 

 
, כך שיהיה ניתן לייבא בשר בקר, 1985-]נוסח חדש[, תשמ"הלתקן את פקודת מחלות בעלי חיים  . 1

בשר עוף וביצים מבתי מטבחיים, משחטות ומפעלים המאושרים לייבוא על ידי גוף אחד או יותר 
 מהמנויים להלן, וזאת ללא שיידרש אישור נוסף לגבי בית המטבחיים, המשחטות או המפעלים: 

 ;)artment of AgricultureUnited States Dep( בארצות הברית USDA-ה .א
 ; (The European Commissionהנציבות האירופית באיחוד האירופי ) .ב
 רשות נוספת לפי שיקול דעת שר החקלאות בהתייעצות עם מנהל השירותים הווטרינריים. .ג

-להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר(, התשל"ד . 2
 60, בתוך 1988-לות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(, התשמ"חותקנות מח 1974

יום ממועד החלטה זו, באופן שייקבע כי בדיקות המשלוחים של בשר בקר, בשר עוף וביצים בשערי 
הכניסה לישראל יהיו בהתאם לניהול סיכונים שיתחשב בסוג הטובין, ארץ הייצור, היסטוריית 

 פים אשר יקבעו על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.היבואן ושיקולים נוס
במטרה לצמצם את הנטל הרגולטורי על ייבוא מוצרים וכחלק מיישום התכנית המשרדית להפחתת  . 3

הנטל הרגולטורי במשרד החקלאות, להנחות את מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות 
 -טה זו ימים ממועד החל 60לפעול לכך שבתוך 

יצומצמו המסמכים הנדרשים לצורך בדיקה ושחרור טובין מהנמלים כך שהמסמכים הנדרשים  .א
 אריזה.  הטובין ורשימתשל יהיו רק בקשה לשחרור 

 תבוטל הדרישה להודעה מוקדמת לרגולטור על הגעת משלוח יבוא ביצים ובשר. .ב
 הרישיונות לייבוא מוצרים מן החי יהיו ללא מגבלת תוקף. .ג
ייבוא שמעניק מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות יהיו כלליים יותר התירי ה .ד

ויפורטו בו רק פרטי היבואן ותחום היבוא וכן ייכתב כי ההיתר מאפשר ייבוא מכל מדינה ומפעל 
 שאושרו על ידי מנהל השירותים הווטרינריים )בין אם למבקש עצמו ובין אם לאחרים(.

ווטרינריים במשרד החקלאות ומנהל שירות המזון במשרד הבריאות להנחות את מנהל השירותים ה . 4
לפעול לכך שקביעת תוקף חיי מדף עבור בשר, עוף ודגים תיקבע על ידי היצרן כפי שמקובל ביחס 
למוצרי מזון אחרים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי 

י שנהוג בדירקטיבה האירופית ומתוך תפיסה שהאחריות היצרן היא , וכן כפ1984 -דגים(, התשמ"ד
 בקביעת התוקף בעוד הרגולטור אחראי לפיקוח. 

לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(  3בהתאם לסעיף  להטיל על שר הבריאות, להתקין תקנות . 5
ההטלה; וכן ימים מיום  28, כך שתוקף חיי מדף של ביצת מאכל שאינה בקירור יהיה 2016-התשע"ו

 שיתאפשר לייבא ביצים באריזות קמעונאיות לצרכן, כל זאת, כפי שנקבע בדירקטיבה האירופית.
, באופן שלא תהיה חובה על מפקח 2015-לתקן את חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו . 6

למנהל בתחנת הסגר לבדוק משלוח מזון רגיש  כתנאי למתן תעודת שחרור, וחלף זאת תינתן סמכות 
שירות המזון לקבוע מתי תידרשנה בדיקות כתנאי למתן תעודת שחרור, ובנוסף לאפשר מצב שבו 
תעודת שחרור למשלוח מזון, ובכלל זה מזון רגיש, תינתן בדרך מקוונת לא יאוחר מיום העבודה 

 –שלאחר יום קבלת הבקשה, ולשם כך 
 ( יבוטל.1)א()86סעיף  .א
 ון רגיש שלא נבדק בהתאם לניהול הסיכונים.כך שיחול גם על מז 85יתוקן סעיף  .ב
 ייכנסו לתוקף בתוך חצי שנה ממועד פרסומם. )ב(-האמורים בפסקאות )א( והתיקונים  .ג

למעט  , כך שלעניין ייבוא פירות וירקות בייבוא מסחרי1956-לתקן את חוק הגנת הצומח התשט"ז . 7
חים, מוצרי צמחים, נגעים )יבוא צמהמוצרים המנויים בתוספת השלישית לתקנות הגנת הצומח 

  -יחולו ההוראות הבאות , 2009-ואמצעי לוואי(, התשס"ט
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 Commission-הנספחים המפורטים מטה שנקבעו בהוראות האיחוד האירופי הקבועות ב .א

Implementing Regulation (EU) 2019/2072  (, לעניין ייבוא הרגולציה האירופית –)להלן
ת לעת, יחולו על ייבוא כאמור לישראל על בסיס הפנייה, וזאת פירות וירקות, לרבות עדכונם מע

חלף האמור בתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי(, 
 , באופן הבא:2009-התשס"ט

 הנספח השני ברגולציה האירופית לעניין רשימת נגעי ההסגר. (1
 .מנגעיםפשיים הנספח השלישי ברגולציה האירופית לעניין אזורים חו (2
 הנספח השישי ברגולציה האירופית לעניין מוצרים אסורים לייבוא. (3
 הנספח השביעי ברגולציה האירופית לעניין דרישות מיוחדות לייבוא מוצרים ספציפיים. (4
החלק השלישי של הנספח שתים עשרה לעניין מוצרים הפטורים מתעודת בריאות וניתן  (5

 לייבאם באמצעות תעודת מקור בלבד.
נספחים מרגולציה האירופית האמורים יתורגמו לעברית וערבית והנוסח המתורגם יועמד ה .ב

לעיון באתר האינטרנט של משרד החקלאות לצורך הנגשה לציבור; עם זאת הנוסח המחייב 
 יהיה הנוסח בשפה האנגלית.

שר החקלאות ופיתוח הכפר רשאי לקבוע, בתוספת בחוק, חריגים לנספחים של הרגולציה  .ג
יח לפקודת 2ופית שאומצו על ידי ישראל, באישור ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף האיר

, זאת כדי להתאים את הנספח לאקלים ותמהיל 1979-הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט
 הגידול הישראלי.

ימים.  14כל עדכון של הוראות האיחוד האירופי האמורות יפורסם להערות הציבור למשך  .ד
כברירת מחדל יאומץ על ידי השר והנספח הרלוונטי יעודכן בהתאם. , האמורהלאחר התקופה 

יח לפקודת הייבוא והייצוא ]נוסח 2השר רשאי באישור ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף 
, שלא לאמץ את העדכון. מועד הכניסה לתוקף של העדכון יהיה ביום 1979-חדש[, התשל"ט

 יותר שקבע השר. פרסום ההודעה ברשומות או במועד מאוחר
לייבא פירות וירקות וזאת בצירוף של תעודת בריאות למשלוח, לרבות באופן מקוון.  יהיה ניתן .ה

על אף האמור, יהיה ניתן לייבא פירות וירקות המנויים בחלק השלישי של הנספח שתים עשרה 
 ברגולציה האירופית ללא צורך בתעודת בריאות אלא בצירוף של תעודת מקור בלבד.

רים שבהם, בהתאם לנספח השביעי לרגולציה האירופית, על מנת לייבא פירות או ירקות במק .ו
(, אזי, הטיפול שיידרש Post-harvestמסוימים, על היבואן לבצע בהם טיפול לאחר הקציר )

לשם ייבוא הפירות או הירקות יהיה הטיפול המוצע על ידי מדינת המוצא. על אף האמור, מנהל 
ומח במשרד החקלאות יהיה רשאי לקבוע, מנימוקים מיוחדים שייכתבו השירותים להגנת הצ

ויועברו ליבואן, כי נדרש לשם ייבוא אותם פירות וירקות טיפול אחר, שאינו הטיפול המוצע 
 במדינת המוצא.

 הוראות לעניין תעודת בריאות: .ז
תעודת בריאות תיערך לפי הדוגמה שבתוספת החמישית לתקנות הגנת הצומח )יבוא  (1

, המבוססת על הנספח 2009-חים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי(, התשס"טצמ
לאומית להגנת הצומח ותישא את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך -לאמנה הבין

 שירות הגנת הצומח של ארץ המקור.
המייבא משלוח מארץ מוצא שאינה ארץ המקור יצרף למשלוח, נוסף על תעודת בריאות  (2

ם תעודת בריאות של ארץ המוצא ערוכה לפי הדוגמה שבתוספת השישית מארץ המקור, ג
-לתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי(, התשס"ט

, והנושאת את חותמו וחתימתו של מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח של ארץ 2009
 המוצא.

צרף אליה המייבא תרגום רשמי הייתה תעודת בריאות כתובה בשפה שאינה אנגלית, י (3
 לשפה העברית או האנגלית.

 תהתייחסותעודת בריאות תכלול פרטים מלאים ומדויקים בכל הנושאים המפורטים בה  (4
מיוחדות הדרישות ללנגעי ההסגר המופיעים בנספח השני לרגולציה באיחוד האירופי ו

 .וד האירופילרגולציה באיחהמופיעים בנספח השביעי  לייבוא מוצרים ספציפיים
כל תיקון, תוספת, שינוי או מחיקה בתעודת בריאות יישאו את חותמו וחתימתו של מי  (5

 שחתם עליה כדין.
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תעודת בריאות תהא תקפה אם המשלוח נבדק בידי מי שהסמיך לכך שירות הגנת הצומח  (6
 של ארץ המקור.

תייחסים יבואן יודיע למפקח על הגעת משלוח לנמל היבוא וימסור לו את המסמכים המ .ח
 .למשלוח באופן מקוון

 -בדיקת תוכן המשלוח בשערי הכניסה למדינה .ט
מנגנון הבדיקות תוקם ועדה לבדיקת תוכן המשלוחים, לגבש נהלים בעניינים הנוגעים ל (1

בהתאם לניהול  בשערי הכניסה לרבות תדירות הבדיקות ואופן ביצוע הבדיקות והכל
 יסטוריית היבואן ושיקולים נוספים.בסוג הטובין, ארץ הייצור, ה סיכונים שיתחשב

 :הרכב הוועדה יהיה (2
 עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר. (א
 עובד משרד ראש הממשלה שימנה שר במשרד ראש הממשלה. (ב
 עובד אגף תקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר. (ג
 עובד משרד הכלכלה והתעשייה שימנה שר הכלכלה והתעשייה. (ד
 התחרות שימנה הממונה על התחרות. עובד רשות (ה

מפקח יהיה רשאי לבצע בדיקות של תוכן משלוח בנמל הייבוא כדי לבחון האם נתמלאו  (3
בו הוראות חוק זה, וזאת בהתאם לנהלים שתקבע הוועדה. החליט המנהל, בהתאם 

לוח, לנהלים שנקבעו כאמור על ידי הוועדה ולפי ניהול הסיכונים, על בדיקת תוכן המש
 ישלח ליבואן את הנימוק שבגינו החליט לבצע את הבדיקה. 

יבואן ימציא למפקח, באופן מקוון, את כל המסמכים המתייחסים למשלוח ויכינו לבדיקה  (4
 בצורה ובדרך שיורה המפקח.

המפקח רשאי, באישור הממונה על המכס, לבצע, בהסכמת היבואן, בדיקת משלוח מחוץ  (5
 לנמל היבוא.

לא יעביר אדם את המשלוח ממקום אחסנתו, לבצע בדיקה של המשלוח, החליט המפקח  (6
, זאת עד לקבלת לא יפתח את אריזתו ולא יעשה בו כל טיפול, אלא לפי הוראות המפקח
 היתר הכנסת המשלוח לישראל או היתר הכנסת המשלוח לצורך בדיקה.

 -הוראות לאחר בדיקת תוכן המשלוח .י
הוראות החוק לעניין ייבוא או כי המשלוח אינו  מצא מפקח שבמשלוח שבדק לא נתקיימו (1

חופשי מנגעים, או היה לדעתו חשד סביר כי המשלוח נגוע בנגעים מוסווים, רשאי הוא 
 לאחר שליחת נימוקים ליבואן, להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה:

 להשמידו, כולו או מקצתו, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם; (א
 ולו או מקצתו, בתוך פרק זמן ובדרך שיורה עליהם;לחטאו, כ (ב
 לבדוק את המשלוח במעבדה רשמית; (ג
 להעבירו להסגר לאחר כניסה ולהחזיקו או לגדלו במקום ובאופן שיורה עליהם; (ד
להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה בתוך פרק הזמן ובדרך שיורה עליהם; לא עשה  (ה

 ה על חשבון היבואן.כן היבואן, רשאי מפקח לבצע בעצמו את הפעול
לא יורה מפקח על השמדת משלוח אלא אם כן קיימת לדעתו סכנה להתפשטות  (ו

נגעים, או אם היבואן נמנע מהוצאת המשלוח אל מחוץ לגבולות המדינה בתוך פרק 
 הזמן ובדרך שהמפקח הורה עליהם.

במשלוח שבדק לא נהלים לגבי הפעולות שאותן יבצע מפקח במקרה שבו הוועדה תקבע  (2
נתקיימו הוראות החוק לעניין ייבוא או כי המשלוח אינו חופשי מנגעים, או היה לדעתו 

 .חשד סביר כי המשלוח נגוע בנגעים מוסווים
 השר רשאי לקבוע בתקנות תשלום אגרות על בדיקה. .יא
 -ייבוא אסור  .יב

לא ייבא אדם טובין המפורטים בנספח השישי לרגולציה האירופית אלא אם הדבר דרוש  (1
 מחקר או פיתוח החקלאות בישראל.לצורכי 

נתן המנהל רישיון לייבא טובין האמורים בנספח השישי לרגולציה האירופית לצורכי  (2
מחקר יכניס היבואן את המשלוח לתחנת הסגר ממשלתית או למקום אחר שאישר המנהל 
ולא יוציאו משם אלא לאחר שנבדק בידי מפקח, נמצא חופשי מנגעים ושוחרר בידי 
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ואן יישא בעלויות הכנסת המשלוח לתחנת ההסגר או המקום כאמור והחזקתו מפקח; היב
 בהם.

 .לא ייבא אדם משלוח שאינו חופשי מאדמה, חול, קומפוסט וזבל אורגני .יג
 חומרי אריזה ושינוע: .יד

לא ייבא אדם משלוח באריזה שמקורה בצמח, למעט טחבים מיובשים, כבול, שעם טחון  (1
 כך היתר מהמנהל.ונסורת שבבית, אלא אם כן קיבל ל

 לא ייבא אדם משלוח שחומרי אריזתו ושינועו אינם חופשיים מנגעים. (2
לא ייבא אדם טובין באריזת עץ אלא אם כן האריזה נושאת את הסימון הקבוע בתקן מספר  (3

לרבות משטחי עץ  –לאומית להגנת הצומח; לעניין זה, "אריזת עץ" -של האמנה הבין 15
 ותמוכות עץ.

 לוח שאריזתו אינה מסומנת באופן המאפשר זיהוי תכולתו וכמותו בנקל.לא ייבא אדם מש .טו
 –לעניין החלטה זו  . 8

זה על ידי שר  ןלעניימנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שנתמנה  -" מנהל"
 החקלאות;

 ;1956-לחוק הגנת הצומח, התשט"ז 10מפקח על הצמח כאמור בסעיף  -" מפקח"
לא קיים נגע מסוים או שהוא נמצא תחת בקרה  הםאשר ב יםאזור -" םמנגעיאזורים חופשיים "

 רשמית;
תעודה שהנפיק בארץ המקור גורם שהכיר בו המנהל, המעידה על מקור הטובין  -" מקור תעודת"

 .שבמשלוח
 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
 1סעיף 

 חקלאות מאשרים באופן פרטני מקורות יבוא של בשר, ביצים,כיום השירותים הווטרינריים במשרד ה
מספוא ומוצרים אחרים מבע"ח, בכל פעם מבוצע תהליך פרטני מול מדינה או מפעל יחיד. מדובר 
 בתהליך הערכת סיכונים מעמיק: כך למשל, אישור של בית מטבחיים, כרוך באיסוף וניתוח מידע מקצועי

 וע ביקורת בבית המטבחיים וסיכום המידע כדי לקבל החלטה.מהמדינה הזרה, תיאום נסיעה, ביצ
כתוצאה מכך הרגולטור מטפל בבקשות פרטניות רבות לאישור פרטני לצורך יבוא לישראל. הדבר גורר 
זמני המתנה ארוכים והתוצאה של כל התהליך הממושך היא אישור של מדינה או מפעל יחיד. במידה 

מפעל דורש בדיקה של השירותים הווטרינריים בתוך אותה המדינה, ומאושרת מדינה לייבוא, אישור כל 
מוצע לתקן את  נוכח האמור ועל מנת לצמצם את הנטל הרגולטורי, דבר המוסיף זמן להליך האישור.

מדיניות הייבוא כך שכל מפעל המאושר לייצוא אל האיחוד האירופי, ארה"ב ורשות נוספות לפי שיקול 
 ר באופן אוטומטי לייצוא אל מדינת ישראל.דעתו של שר החקלאות יאוש

 
 2סעיף 

עוברים בדיקת מסמכים ובדיקה ויזואלית בשר בקר, בשר עוף וביצים  ייבוא שלכיום כל המשלוחים 
שכוללת בדיקה אוגרנולפטית, בדיקת רגשי טמפרטורה ועוד. בנוסף, חלק מן המשלוחים עוברים גם 

ם של הרגולטור ובמקרה של ממצאים חריגים בבדיקות בדיקות מעבדה בהתאם לניהול סיכונים מוקד
 האחרות.

מוצע כי השירותים הווטרינריים יקבעו את כמות הבדיקות בהתאם לניהול סיכונים שייערך על ידם. ניהול 
סיכונים זה יתחשב בסוג הטובין, ארץ הייצור, היסטוריית היבואן ושיקולים נוספים. לרגולטור יישמר 

 ילו משלוחים לבדוק וכמה לדגום מתוך אותם משלוחים.שיקול הדעת לבחור א
 

 3סעיף 
הליך הייבוא של מוצרים מן החי לישראל כולל דרישות רגולטוריות משמעותית הן באישורים מוקדמים 
 לייבוא והן בדרישות לשחרור התוצרת בשערי הכניסה. מוצע מספר שינויים רגולטוריים בהליך הייבוא:

נדרשים לשחרור תוצרת משערי הכניסה כך שהמסמכים הנדרשים לצורך צמצום מספר במסמכים ה . 1
 אריזה. בדיקה ושחרור טובין מהנמלים יהיו רק בקשה לשחרור הטובין ורשימת

 תבוטל הדרישה של השירותים הווטרינריים להודעה מוקדמת על הגעת משלוח לשערי הכניסה. . 2
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ף, כך שיבואן יצטרך להנפיק רישיון יבוא לקבוע שרישיונות הייבוא למוצרים מן החי יהיו ללא תוק . 3
 פעם אחת מבלי לחדש את הרישיון בכל שנה.

לקבוע שברישיון הייבוא יופיעו רק פרטי היבואן ותחום היבוא בלבד וכן ייכתב כי ההיתר מאפשר  . 4
ייבוא מכל מדינה ומפעל שאושרו על ידי המנהל, כך שיבואנים לא ידרשו להנפיק מספר רישיונות 

 ים או מוצרים שונים.עבור מפעל
 

 4סעיף 
ומשרד  ופיתוח הכפר לבשר, עוף ודגים פורסמו בנוהל משותף של משרד החקלאות חיי המדף כיום תוקף

בדומה למוצרים  , וזאתקבע על ידי היצרןייתוקף חיי המדף של מוצרים אלו מוצע ש . בסעיף זההבריאות
מצרכים ושירותים )סימון תאריך על מוצרי בשר רגישים אחרים כגון מוצרי חלב, בהתאם לצו הפיקוח על 

 , ולנהוג באיחוד האירופי.1984 -ומוצרי דגים(, התשמ"ד
 

 5סעיף 
עומד של ביצים  , תוקף חיי המדף1994-תשנ"ההתקנות בריאות הציבור )מזון( )שיווק ביצי מאכל(, לפי 

ם. מוצע לקבוע כי התוקף של ימי 21-תוקף הכולל עומד על כהימים החל מיום סימון הביצה כך ש 16 על
ימים כפי שנקבע באיחוד האירופי. בנוסף, מוצע כי יתאפשר יבוא של ביצים באריזות  28ביצי מאכל יהיה 

 קמעונאיות לצרכן.
 

 6סעיף 
לבצע צריך שירות המזון במשרד הבריאות , 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ולפי 

כל משלוחי המזון הרגיש, מוצע לאפשר לשירות המזון להפעיל ה של למדינבדיקות בשערי הכניסה 
לאפשר מצב שבו תעודת שחרור שיקול דעת ולבצע בדיקות למזון רגיש לפי ניהול סיכונים. בנוסף, מוצע 

למשלוח מזון, ובכלל זה מזון רגיש, תינתן בדרך מקוונת לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום קבלת 
 .הבקשה

 
 7סעיף 
חסם הייבוא המרכזי לפירות וירקות הינו קבלת רישיון ייבוא דרך השירותים להגנת הצומח במשרד  כיום

לרוב הפירות והירקות אין אישור לייבוא אפילו ממדינה אחת בעולם. מצב זה הינו  בפועל .החקלאות
ראל. חסם חריג ביותר בהשוואה לעולם, וגורם לפגיעה באספקת מלוא הביקוש למוצרי פירות וירקות ביש

זה אינו מאפשר למשק המקומי להתחרות עם שאר המדינות בעולם, ומונע ירידת מחירים לצרכן 
ייבוא ממדינות עם יתרון יחסי בגידול מוצרים אלו. כך למשל, פירות עונתיים כגון אבוקדו,  באמצעות

 המקומי. אינם ניתנים לייבוא ולכן אינם זמינים מחוץ לעונה של הגידול ,משמשו אפרסק, מנגו
כך שמדינת ישראל , 1956-חוק הגנת הצומח התשט"זמוצע לתקן את על מנת להסיר את החסם האמור, 

באישור ועדת החריגים שהוקמה תאמץ את הרגולציה הקיימת באיחוד האירופי. עם זאת, שר החקלאות, 
ת בדרישות יוכל לבצע התאמו ,1979-]נוסח חדש[, התשל"טיח לפקודת הייבוא והייצוא 2לפי סעיף 

האיחוד לייבוא מוצרי צמח ותוצרת צמחית כדי להתאם את הדרישות לאקלים ולתמהיל הגידולים 
ימים ולאחר מכן שר  14יקבע באופן שהעדכון יפורסם למשך יבישראל. מנגנון עדכון הרגולציה 

ת יח לפקוד2החקלאות יאשר את העדכון או ידחה אותו באישור ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף 
 . 1979-הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט

מוצע שיבואן יוכל לייבא פירות וירקות בצירוף תעודת בריאות ממדינת המוצא, תעודת הבריאות תכלול 
לרגולציה את הצהרת מדינת המוצע שהמשלוח אינו כולל את כל נגעי ההסגר המופיעים בתוספת השנייה 

לרגולציה ימים תנאים ספציפיים המופיעים בתוספת השביעית . במידה ועבור מוצר קיבאיחוד האירופי
 , תעודת הבריאות תצהיר על העמידה בתנאים אלו.באיחוד האירופי

לבדיקות תוכן המשלוחים בשערי הכניסה לישראל קיימת עלות רגולטורית ובירוקרטית, לכן תוקם ועדה 
ופיתוח הכפר, משרד ראש הממשלה, לקביעת נהלי הבדיקה, הוועדה תכלול נציגים של משרד החקלאות 

אגף תקציבים במשרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות התחרות. הוועדה תקבע את המתודולוגיה וההנחיות 
לביצוע בדיקות, לרבות אופן הבדיקה ותדירות הבדיקות באמצעות הליך ניהול סיכונים הכולל בין היתר 

כמו כן, הוועדה תקבע נהלים ברורים למקרים  פרמטרים של  סוג המוצר, מדינת המוצא ופרטי היבואן.
שבהם משלוח אינו עומד בהוראות או במקרה שהמשלוח כולל נגעים. המפקחים של השירותים להגנת 
הצומח במשרד החקלאות יפעלו בהתאם לנהלים והנחיות הוועדה, המפקחים יידרשו לנמק, בכתב, כל 

 בואן.החלטה או פעולה בנושא זה, ולשלוח את הנימוקים לי
 
 



 

70 

23/05/2022 01:07 

 תקציב
 מיליוני ש"ח בשנה. 30גידול בהוצאה של 

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין.
 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא
 ;2011באוקטובר  9מיום  3756החלטה מספר 
 ;2012באוקטובר  21מיום  5176החלטה מספר 
 באוקטובר;  10מיום  2118החלטה מספר 
 ;2014מבר בדצ 11מיום  2318החלטה מספר 

 .2022באוגוסט  1מיום  213החלטה מספר  
 

 ההצעה עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 והייצור בענף החקלאותת הגברת התחרו

 חליטיםמ
ת יוקר המחיה ולהפחתת הנטל הרגולטורי בתחום מוצרי המזון, כחלק ממדיניות הממשלה לפעול להורד

 2012באוקטובר  21מיום  5176, להחלטה מס' 2011באוקטובר  9מיום  3756ובהמשך להחלטה מס' 
 - 2022לאוגוסט  1מיום  213ולהחלטה מס' 

 
מועצה לענף חוק ה –)להלן  1963-תשכ"דהחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, לתקן את  . 1

 -(, באופן הבאהלול
תפקידי המועצה לא יכללו תכנון בענפי הלול, פיקוח על הטיפוח, הסדרת ייצור ושיווק של  .א

 חומרי רבייה והסדרת שיווק ביצים. 
לחוק המועצה לענף הלול,  31-34סמכויות המועצה לתכנון בענף ההטלה, הקבועות בסעיפים  .ב

 –באופן הבא  יבוטלו. הסמכויות יעברו לשר החקלאות 
 תוקם ועדת מכסות בינמשרדית שתקבע את חלוקת המכסות האישיות.  (1
והוא יהיה יו"ר הוועדה, וכן  תהיה מורכבת מנציג משרד החקלאותהוועדה הבינמשרדית  (2

, משרד רוה"מ, משרד הכלכלה, משרד המשפטים אגף התקציבים במשרד האוצר מנציגי
 ורשות התחרות.

עצמו נפגע על ידי החלטת ועדת  אהרוהשועדת ערר שר החקלאות ימנה חברים לו (3
 המכסות הבינמשרדית רשאי לערור עליה. 

 ייצור חומרי רכישתטיפוח, ייצור ביצי דגירה, הדגרה, לבכל הנוגע  המועצהסמכויות  יבוטלו .ג
, סמכויות אלו יעברו לחוק המועצה לענף הלול 38-43הקבועות בסעיפים  וסחר בחומר רביה
 .למשרד החקלאות

 , שיווק תוצרת לייצוא וגביית הוצאות שיווקלמתן אישורי יצוא המועצהסמכויות  יבוטלו .ד
סמכויות  לחוק המועצה לענף הלול. 55-54וסעיפים  48-49הקבועות בסעיפים א תוצרת לול

 .למשרד החקלאותאלה יועברו 
 תשלום א לחוק המועצה לענף הלול, לקבוע50ו 50תבוטל הסמכות של השר, הקבועה בסעיפים  .ה

 אגרות והיטלים למועצת הלול, ומועצת הלול תהפוך לגוף מתוקצב מתקציב המדינה.
לחוק המועצה לענף הלול, לבצע תכנון כלכלי  52תבוטל סמכות המועצה, הקבועה בסעיף  .ו

 בענף לרבות קביעת מחירים, צמצום עודפים ותמיכות כספיות.
ל לקבלן מורשה, הקבועה בסעיף תבוטל סמכות המועצה בנושא הצמדה של מגדל תוצרת לו .ז

 לחוק המועצה לענף הלול. הסמכות תעבור לשר החקלאות. 53
כסוכן של  לחוק המועצה לענף הלול, לשמש 57תבוטל סמכות המועצה, הקבועה בסעיף  .ח

הממשלה לעניין מתן תמיכות כספיות לתוצרת ענף הלול, לייצואה, לאיסומה ולעיבודה 
 כל ענין מהעניינים האמורים. התעשייתי או לכל פעולה להבטחת

, להטיל קנסות לחוק המועצה לענף הלולא 60-66סמכויות המועצה, הקבועות בסעיפים  יבוטלו .ט
שימנה שר  משרד החקלאות ופיתוח הכפר לעובד. הסמכות תועבר וכן סמכות ועדת הערר

 ופיתוח הכפר. החקלאות
צה לענף הלול, לביצוע בקרה לחוק המוע 67-68סמכות המועצה, הקבועות בסעיפים  יבוטלו .י

ופיתוח הכפר  החקלאותפקחים שיסמיך שר למהסמכות תועבר  ואכיפה על יצרנים בענף הלול
 מבין עובדי משרדו.

מגדל לחולקה , מכסה שלחוק המועצה לענף הלול (1על אף האמור בסעיף קטן )ד()לקבוע כי  .יא
לענף הלול )כללים בדבר  לתקנות המועצהחדש או תוספת מכסה שחולקה למגדל קיים בהתאם 

למגדלים  שתחולק, וכל מכסה 2021 -(, התשפ"ב2022מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 
לא תזכה את בעל ואילך,  2023משנת החל , שתחולק למגדלים קיימיםחדשים או תוספת מכסה 

 בפיצוי מהמדינה.המכסה 
 עופות. על כל סוגי בשר להטיל על שר האוצר לקבוע בצו פטור ממכס . 2
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 דברי הסבר
 

 המדינה משק על והשפעה כלכליים נתונים, כללי רקע
 1 סעיף

 מגוון למועצה, 1963-תשכ"דהחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,  מכוח פועלת הלול מועצת
תקנות הקובעות הגדלה ופיתוח הכפר התקין שר החקלאות  2022. בשנת הלול בענף אחריות תחומי

עבור מגדלים קיימים ומגדלים חדשים, מועצת הלול אינה פועלת  לביצים ייצור כסותמ של משמעותית
כן מוצע להעביר את הסמכות לחלוקת  עללחלוקת מכסות אלו ואינה מממשת את מדיניות שר החקלאות. 

ראש הוועדה יהיה נציג משרד  יושבשלחלוקת המכסות,  בינמשרדיתועדה  כך שתוקםמכסות הייצור 
, משרד אש הממשלהתקציבים במשרד האוצר, משרד ר אגףר החברים בוועדה יהיו החקלאות, שא

 הכלכלה, משרד המשפטים ורשות התחרות.
הפיקוח על הטיפוח בענף, פיקוח על  ביניהםסמכויות נוספת אל שר החקלאות,  להעביר מוצע כן כמו

, פעולות גביית הוצאות שיווק שיווק תוצרת לייצוא, ,אישורי ייצוא למוצרי עוף מתןמקטע הרבייה בענף, 
 .עברות על קנסות מתן, יצרנים על ואכיפה בקרהכסוכן של הממשלה,  המועצה
ים למועצת מאת האגרות ההיטלים המשול לבטל מוצעלהקטין את הנטל התקציבי על ענף הלול,  במטרה

 .המדינה תקציב ידי עלהלול, המועצה תתוקצב 
לקבוע כללים כדי שכל מגדל יוצמד אל משווק ביצים מורשה, כחלק מתכנון הענף, שר החקלאות רשאי 

הצמדת המגדל למשווק מאפשרת פיקוח על הייצור של כל מגדל והעמידה במכסת הייצור. מוצע לבטל 
 את סמכות המועצה לעניין ההצמדה ולהעביר אותה אל שר החקלאות.

יים בהתאם לתקנות המועצה מכסה שחולקה למגדל חדש או תוספת מכסה שחולקה למגדל קש, מוצעכן 
, וכל מכסה 2021 -(, התשפ"ב2022לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 

ואילך, לא תזכה  2023שתחולק למגדלים חדשים או תוספת מכסה שתחולק למגדלים קיימים, החל משנת 
 את בעל המכסה בפיצוי מהמדינה.

לבצע תכנון כלכלי בענף הלול שכולל קביעת מחירים, צמצום  עצההמולבטל את סמכות  מוצעובנוסף 
 כמויות דרך רכישת תוצרת, תמיכות כספיות במגדלים במטרה לצמצם ייצור וכל פעולה אחרת.

 
 2 סעיף

-גבוהים בכ בישראלבשר העוף בישראל גבוהים בהשוואה לעולם, כך למשל מחירי חזה העוף  מחירי
כחלק מפעילות הממשלה להפחתת יוקר המחייה במוצרי מזון מוצע לממוצע העולמי.  בהשוואה 70%

 לבטל את המכס על יבוא בשר עופות.
 

 תקציב
  .אין

 
 האדם כוח מצבת על ההצעה השפעת

  .אין
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 ;2011באוקטובר  9מיום  3756החלטה מספר 
 ;2012באוקטובר  21מיום  5176החלטה מספר 
 .2022 באוגוסט 1מיום  213החלטה מספר 

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023. 
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 צמצום יוקר המחיה בביטוחי הבריאות הפרטיים וחיזוק הרפואה הציבורית

 מחליטים
העלויות המושתות על האזרח בגין כפל ביטוחי בריאות ולהקל על יוקר המחיה,  על מנת לצמצם את

להביא להפנמת ההחצנות הכלכליות אשר משיתה מערכת הבריאות הפרטית על זו הציבורית, וכן לקצר 
 -התורים לניתוחים במערכת הציבורית את 

 
כך שבכל מקרה בו אדם  חברות הביטוח 'חובת תשלום ראשון'תוטל על כי בתיקוני חקיקה לקבוע  . 1

בחברת ביטוח  וקיים לו אותו כיסוי ביטוחי, והוא םתובע כיסוי ביטוחי בתחום הניתוחים או הייעוציי
פרטית ובשירותי בריאות נוספים של קופת חולים, חברת הביטוח הפרטית תפעיל את הפוליסה לפני 

 תכנית שירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים. לצורך כך:
, הכיסוי הביטוחי של שירותי הבריאות הנוספיםהגשת תביעה לקופת חולים להפעלת  בעת .א

 תיידע, בתביעה חולים קופת של טיפולה וטרם, על ידי מבוטח עוציםיהי או הניתוחים בתחום
לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על מנת לבדוק כי עליה לפנות  המבוטח קופת החולים את

 . בתביעה טיפולה להמשך כתנאי, באותו תחום פרטית בריאות פוליסתאם למבוטח קיימת 
המבוטח כאמור בסעיף )א(, תפנה קופת החולים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  יידועלאחר  .ב

אשר תשיב לקופת החולים האם בידי המבוטח פוליסת ביטוח פרטית בתחום התביעה, מבלי 
 לציין באיזו חברת ביטוח מדובר. 

כי עליו לפנות למבוטח למבוטח פוליסת ביטוח פרטית, תשיב קופת החולים  במקרה בו קיימת .ג
 לחברת הביטוח הפרטית על מנת לקבל כיסוי על תביעתו. 

 כיסויקיומה של  על אףהיה וביקש אדם לממש את זכאותו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים  .ד
הפרטית תשלום  , תעביר חברת הביטוחמקרה ביטוחביטוח פרטית באותו ביטוחי בחברת 

ם בגובה עלות השירות שניתן על ידי שירותי הבריאות לתכנית שירותי הבריאות הנוספי
הנוספים ועד לסכום המירבי שהיה על חברת הביטוח לשלם על פי הפוליסה שבה מבוטח אותו 

 .מטופל
בהתאם לחובת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפעול בהתאם , האמור לעיל מימוש לצורך .ה

ג)ג( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 1יניות הממשלה בהחלטותיה על פי סעיף למד
ולהטיל על הממונה על (, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים –)להלן  1981-)ביטוח(, התשמ"א

)להלן  .א3.2.1פרק  3חלק  6החוזר המאוחד שער הוראות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לתקן את 
 .בקנה אחד עם האמור לעילשך שיעלו ( דהוראות החוזר המאוח -

לרשום את הודעת קופות החולים כי תיערך בחינה של השפעת הצעד האמור על הוצאות  .ו
שירותי הבריאות הנוספים שלהן, ולאחריה תוגש לאישור שר הבריאות בקשה להפחתת פרמיית 

 ות ממלכתי.  לחוק ביטוח בריא 10התשלום בגין החיסכון הצפוי להן, בהתאם להוראות סעיף 
 

2 .  
 יש לאסור מכירת כפל ביטוחי במוצרי בריאות מסוג שיפוי.שלקבוע כי מדיניות הממשלה היא  .א
ג)ג( לחוק 1בהחלטותיה על פי סעיף בהתאם לחובת הרשות לפעול בהתאם למדיניות הממשלה  .ב

 בהתאם לפעולהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הפיקוח על שירותים פיננסיים, להטיל על 
שהוראות החוזר  2023 בינואר 1יום  שעדכך  ,בסעיף קטן )א( כאמור הממשלה למדיניות

המאוחד, סימן ג' )איסור מכירת כפל ביטוחי בפוליסת פרט( יתוקנו באופן שהאיסור על מכירת 
פוליסה למועמד שיש ברשותו פוליסה קיימת המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מסוג שיפוי, 

יסה הקיימת, יורחב גם לגבי מועמד המחזיק בפוליסה קבוצתית, וגם לגבי מבלי לבטל את הפול
 שיווק פוליסה קבוצתית. 

 
 2015לתקן את חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  . 3

 פוליסות החזרים בתחומי היעוצים הרפואיים כמפורט להלן:, כך שיאסרו 2015-(, התשע"ו2016-ו
 תכניות בארץ במסגרת מומחה רופא עם התייעצות בעדביטוחי כיסוי  2023בינואר  1החל מיום  .א

 לנותן החולים קופת בין קיים הסדר אם רק קופות החולים יתאפשר של נוספים בריאות שירותי
 את הרפואיים השירותים לנותן החולים ישירות קופת משלמת מסגרתוב, םהרפואיי השירותים

 בלבד. עצמית השתתפותה בעלות נושא מבוטחהו שכרו



 

74 

23/05/2022 01:07 

תכנית הביטוח  במסגרת בארץ מומחה רופא עם התייעצות בעד כיסוי 2023בינואר  1החל מיום  .ב
 משלמת במסגרתוים, הרפואי השירותים לנותן ביטוחה חברת בין הסדר קיים אם רק יתאפשר

 עלותב נושא מבוטחהו שכרו את הרפואיים השירותים לנותן ישירותחברת הביטוח 
 , ככל שנקבעה כזו לפי תכנית הביטוח כאמור.בלבד עצמית שתתפותהה

, קופת חולים או חברת ביטוח רשאיות להגיש לאישור )ב(-)א( ו קטנים על אף האמור בסעיפים .ג
שבהם שר הבריאות רשימה שתכיל רופאים מומחים בתחומים ייחודיים או באזורים גאוגרפיים 

( מתוך השיעור המרבי –)להלן  10%בשיעור של עד  מחים,קיים מספר מצומצם של רופאים מו
לגביהם ייעוץ, מספר הרופאים שעמם יש לכל אחת מקופות החולים או מחברות הביטוח הסדר 

קופת החולים או חברת רשאית להציע החזר כספי;  או חברת הביטוח תהיה קופת החולים
הביטוח יהיו רשאיות לעדכן את הרשימה, באישור שר הבריאות. שר הבריאות בהסכמת שר 

 .האוצר יהיה רשאי לעדכן את שיעור המרבי לרשימת הרופאים המומחים כאמור
לרשום את הודעת קופות החולים כי תיערך בחינה של השפעת הצעד האמור בסעיף זה על  .ד

אות הנוספים שלהן, ולאחריה תוגש לאישור שר הבריאות בקשה הוצאות שירותי הברי
 להפחתת פרמיית התשלום בגין חסכון זה.  

 
 -למוסד רפואי )להלן ויוטל היטל על כל תשלום לרופא  2023בינואר  1לקבוע בחוק כי החל מיום  . 4

 –להלן זכאות למימון ציבורי )ה ( בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביהתשלומים
 (, על בסיס העקרונות הבאים:הפעילות

על ידה, בגין הפעילות אשר כוסתה מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח,  35%היטל בשיעור של  .א
בגין מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים  15%היטל בשיעור של 

 .על ידןהפעילות אשר כוסתה 
 נסות המדינה.משרד הבריאות יגבה את ההיטל להכ .ב
חברות הביטוח וקופות החולים תחויבנה לדווח על המחיר ששולם לצוות רפואי ולמוסד רפואי  .ג

בעד ניתוח שבוצע במימון פרטי, לרבות מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי 
 הניתוחים וכמויותיהם וכן כל נתון אחר שידרוש משרד הבריאות לצורך גביית ההיטל האמור.

מוסד רפואי יחויב לדווח על מחירים של ניתוחים שבוצעו במימון פרטי בתחומו אשר אינם  .ד
מכוסים על ידי חברת ביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים לרבות מחיר של 
אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם, וכן כל נתון אחר שידרוש 

 צורך גביית ההיטל האמור.משרד הבריאות ל
לצורך גביית ההיטל האמור, תינתנה לחשב משרד הבריאות סמכויות גבייה בהתאם לפקודת  .ה

 המיסים )גבייה(.
לא שולם ההיטל במועד ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת  .ו

 , עד למועד תשלומו.1961-ריבית והצמדה, התשכ"א
 

לחוק ביטוח  )ז(10הבריאות להורות לקופות החולים בהתאם לסמכותו לפי סעיף שר  להטיל על . 5
יום התאמות  60, לבצע תוך (חוק ביטוח בריאות ממלכתי –)להלן  1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד

בתכניות שירותי בריאות נוספים, בין היתר, כך שיוסרו מתכניות אלה שימושים שאינם נמצאים 
עילותם הרפואית, וזאת על מנת שלא יהיה צורך בהגדלת סכום דמי החבר בתעדוף גבוה מבחינת י

 . 4שנגבים בתכניות אלו כתוצאה מההיטל האמור בסעיף 
 

תכנית לקיצור תורים לניתוחים מיליון ש"ח  250-, לתקצב ב4לאחר חקיקת החוק האמור בסעיף  . 6
  ריאות הנוספים.והורדת פרמיות בשירותי הב בבתי חולים ציבוריים וייעוציים בקהילה

 
 –לעניין החלטה זו  . 7

של שירותים הניתנים במסגרת תוכנית למתן שירותי בריאות נוספים –" נוספים בריאות שירותי"
 ;לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 10בסעיף  םקופות החולים כמשמעות

(, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוחל 1גוף מוסדי כהגדרתו בסעיף  –" חברות הביטוח"
 ;1981-תשמ"אה
 ;1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"דל 2לפי הגדרתם בסעיף  –" קופת חולים"
 ;1985-הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(, תשמ"הב כהגדרתו –" ביטוח בריאות"
 ;1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד –" חוק ביטוח בריאות"
 ;1977-ומחה לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"זרופא בעל תואר מ –" רופא מומחה"
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 ;פוליסת ביטוח המעניקה החזר בגין הוצאות המבוטח בפועל –" פוליסה מסוג שיפוי"
כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )בטוח( )תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים  -" ניתוח"

 ;2022-ליפי ניתוח בישראל(, התשפ"בוטיפולים מח
 .בארץ מומחה רופא עם התייעצותפגישת  –" יעוץי"

 
 דברי הסבר

 
 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי

 
, כל 1995בישראל מספר רובדי ביטוח בריאות. החל מחקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

נמצא באחריות תושבי המדינה מבוטחים בסל הבריאות הממלכתי, כאשר רובו המכריע של הביטוח 
קופות החולים. לצד הביטוח הציבורי, קיימים גם שני מסלולים לביטוח פרטי: שירותי הבריאות הנוספים 
המהווים רובד ביטוחי נוסף הניתן על ידי קופות החולים ונמצא בפיקוח משרד הבריאות, וביטוחי 

חי הבריאות הפרטיים הבריאות הפרטיים המסחריים שמסופקים על ידי חברות ביטוח פרטיות. ביטו
מתחלקים גם הם לשני סוגים: פוליסה קבוצתית הנחתמת לרוב מול ארגון עובדים או מעסיק, ופוליסות 

מתושבי ישראל היו מבוטחים על ידי תכניות שירותי הבריאות הנוספים  77%, 2021פרט. נכון לשנת 
מתוכם החזיקו  95%יים, כאשר שרכשו גם ביטוחים פרט 44%-( של קופות החולים, לצד כשב"ן -)להלן 

 גם בביטוח שב"ן. 
 

מיליארד ש"ח על פרמיות ביטוח בריאות פרטי. סך ההוצאה  5-משקי הבית בישראל שילמו כ 2021בשנת 
, כאשר גם ביחס לגידול בתוצר שיעור ההוצאה 2.5הפרטית על ביטוחי בריאות גדלה בעשור האחרון פי 

ענף ההוצאות הרפואיות בביטוח המחלות -תת ,. בפרט1.5פי על ביטוחי בריאות כאחוז מהתמ"ג גדל 
 2.79-ל 2009מיליארד ש"ח בשנת  1.18-מ – 2.37ואשפוז )שכולל ניתוחים, תרופות וכו'( גדל פי 

. משקי בית בישראל משלמים סכומים גבוהים ההולכים וגדלים לחברות 2019מיליארד ש"ח בשנת 
 ספם. הוצאות אלו מעלות את יוקר המחייה של משקי הבית.ביטוח פרטיות ללא קבלת תמורה נאותה לכ

 
לצד יוקר המחיה שהולך ומתרחב ומשפיע על משקי הבית בישראל, התרחבות מערכת הבריאות הפרטית 

י ל ידפוגעת במערכת הבריאות הציבורית. ההשפעות החיצוניות של הרפואה הפרטית הממומנת ע
נים בדו"חות של מבקר המדינה, בחקיקה והחלטות הביטוחים הפרטיים והשב"ן עוגנו לאורך הש

כך תוארו ההשפעות החיצוניות השליליות בדו"חות של ועדות ציבוריות שעסקו בנושא.  כןממשלה, ו
 של המערכת הפרטית על המערכת הציבורית בדוח הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית: 

 
שירותי  של המערכת הציבורית ברכישת (המונופסון) ותראשית, המערכת הפרטית מחלישה את הבלעדי"

כוח האדם  בריאות, ולכן גורמת לעליית מחירים במערכת. בפרט, המערכת הפרטית יוצרת תחרות על
ברופאים ואחיות  ולכן גורמת לעליית שכר של הצוות הרפואי, גם בתוך המערכת הציבורית. המחסור

לעתים לרופאים בכירים  שיכה של המערכת הפרטית גורםבישראל מחריף בוודאי את התופעה. כוח המ
התעסוקה במערכת זו, וכך עשוי  ולצוות רפואי מנוסה לעזוב את המערכת הציבורית או להפחית את היקף

התושבים. עבודה מוגברת במערכת  לפגוע באיכות הרפואה הציבורית ובזמינות השירותים שלה לכלל
אשר בין ימי עבודה סמוכים בבית החולים  ה ארוכות של מנתחים,הפרטית עלולה להוביל גם לשעות עבוד

הפרטית. פעילות פרטית נרחבת עלולה לפגוע גם  הציבורי מנתחים לפעמים עד שעות מאוחרות במערכת
כיוון שבמסגרתה הכשרת המתמחים  –המערכת בעתיד  הרופאים המומחים של –בהכשרת המתמחים 

ופל משלם בעבור בחירת המנתח הבכיר ומצפה כי הוא ינתח שהמט גם משום)כמעט שאינה מתקיימת 
שנית, השפעות שליליות נוספות של המערכת הפרטית על המערכת הציבורית עלולות  .(אותו בעצמו
 . בפני מוסדות אלה עומד(למטרות רווח)הפעילות של בתי חולים פרטיים ומרפאות פרטיות  לנבוע מאופי

 (פחות ורווחיים), ולהשאיר מקרים מסובכים (ורווחיים) ים קליםכנראה תמריץ חזק יותר לטפל במקר
העיד כי  . מדגם הניתוחים שהועבר לוועדה (תופעה המכונה "גריפת שמנת")במערכת הציבורית 

פשוטים יותר מאשר בבתי  והניתוחים בהם בממוצע, המנותחים בבתי החולים הפרטיים צעירים יותר
שמנת בקרב בתי החולים הפרטיים  להצביע על התנהגות של גריפתהחולים הציבוריים. מדגם זה עשוי 

העסקה כפולה של רופאים בשתי  בישראל. להתנהגות כזו יכולה לתרום גם התופעה הרחבה של
רופאים אלה עומד תמריץ כספי לפגוע ברמת  המערכות. בספרות המחקרית בנושא מעלים חשש כי בפני

, וכך להגביר את האטרקטיביות של (זמני ההמתנה ריך אתלהא –ובפרט )השירות במערכת הציבורית 
מעבר לתמריצים כספיים,  .(פר ניתוח)הכנסה גדולה יותר  הרפואה הפרטית, שמניבה לרופאים אלה

יש יכולות נרחבות ועמוקות יותר לטפל במקרים רפואיים מורכבים,  ההסכמה כי לבתי החולים הציבוריים
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ם האלה מחוץ למערכת הפרטית. יהיו הסיבות אשר יהיו, כיוון שלעת המקרי מובילה גם היא להשארת רוב
החולים הציבוריים אינו תלוי בחומרת המקרה, מ עבר שלהם לתמהיל ניתוחים מורכב  עתה התשלום לבתי

 ."לאובדן של מקרים רווחיים יחסית ולהפסדים פיננסיים למערכת הציבורית יותר גורם
 

 1סעיף 
 קופות של"ן בשב גם במקביל מבוטחים פרטי בביטוח המבוטחים מן 95%-כ"ס, הלמ נתוני פי על

, בפרט. במלואן זכויותיהם את לממש אפשרות ללא שלהם הביטוחי בכיסוי כפל היוצר דבר, החולים
, המסחריות הביטוח חברות ידי על הנגבות הפרמיות מעלות 70%-כ המהווה, בישראל הניתוחים בתחום

על ידי תכניות השב"ן וחברות הביטוח המסחריות הינה גדולה ביותר. החפיפה בין הכיסוי המסופק 
לניתוח, הוא מוצא  נזקקבפועל, כאשר מבוטח בעל פוליסה מקבילה בשב"ן ובחברת ביטוח מסחרית 

עצמו מטורטר בין שני הצדדים, כאשר לכל אחד מן הגורמים המבטחים אינטרס כי המבוטח ימצה את 
 עלות מימוש הביטוח אצלו. תחסך השני, ובכך  זכויותיו על ידי פניה למבטח

, ולמנוע מצב בו מבוטח משלם את הפרמיה פרטימנת להתמודד עם כפל הביטוח בין השב"ן לביטוח ה על
פעמיים אך מקבל שירות רק פעם אחת, מוצע כי חברת הביטוח המסחרית תהיה מחויבת בתשלום ראשון 

יסה מסחרית והן בתכנית השב"ן. ככל וזכאותו של בעת מקרה של תביעה מצד אדם המבוטח הן בפול
המבוטח בשב"ן תכסה רבדים להם לא יהיה זכאי מהפוליסה המסחרית, ישלים השב"ן את התשלום או 
אספקת שירותים אלו לאחר התשלום של חברת הביטוח המסחרית. בדרך זו, יוזלו הפרמיות המשולמות 

אקטוארי, והמבוטח יזכה לנצל את מלוא זכויותיו ללא  בתכניות השב"ן מחד, מאחר והן מחויבות באיזון
 כפל תשלומים. 

אשר נועד לספק לשב"ן מידע בנוגע  מנגנון, מוצע הביטוח חברת ידי על ראשון תשלוםמנת לאפשר  על
למבוטח המגיש תביעה, כך שבמקרה בו ברשותו גם ביטוח בריאות מסחרי הוא יופנה לממש את זכאותו 

ככל והמבוטח יעדיף לממש את ה לשב"ן, וזאת תוך פגיעה מינימלית בפרטיותו. במסגרתו בטרם הפניי
זכאותו בשב"ן ולא בחברת הביטוח הפרטית, תשלם חברת הביטוח הפרטית לתכנית השב"ן עבור הטיפול 

 שהעניקה למבוטח.
 

 2סעיף 
טוח ביתופעת הכפל הביטוחי, בה פרטים מחזיקים מספר פוליסות את מטרת הסעיף היא לצמצם 

מספר ביטוחי רוכשים מקבילות של חברות מסחריות. רבים מן המבוטחים בביטוחי הבריאות הפרטיים 
המבוטח זכאי בביטוח מסוג שיפוי , המספקים כיסוי זהה. במקרה של תביעה מסוג שיפוי בריאות שונים

זיק, ולפיכך להחזר הוצאות רק עד לגובה ההוצאות שלו בפועל, בלי קשר לכמות הביטוחים בהם הוא מח
בניגוד לביטוחי פיצוי אשר מעניקים סכום פיצוי בעת אירוע ביטוחי ללא  . זאתהוא לא נהנה מן הכפל

 אופייניים יותר בביטוחי מחלות קשות ותאונות אישיות.  , אלה האחרוניםקשר להוצאות המבוטח בפועל
ים היה כפל ביטוח באחד מן המבוטחים בביטוחי בריאות פרטי 34%-על פי מחקר של רשות התחרות, ל

מיליון ישראלים אשר החזיקו בביטוח בריאות  3.9-או יותר מפרקי הכיסוי שברשותם. כלומר, מבין כ
מיליון ישראלים החזיקו בפוליסות כפולות, אשר לא סיפקו להם תועלת מחד ועלו להם  1.3פרטי, מעל 

מיליון ש"ח  760-בישראל שילמו כ , משקי הבית2018הערכת רשות שוק ההון משנת כסף מאידך. על פי 
של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מהתאריך  2020-207ללא כל תמורה בשל כפל ביטוח. חוזר ביטוח 

 30%-אוסר על מכירת כפל ביטוח במקרה של שתי פוליסות פרט המרכיב רק כ 2021באוקטובר  19
בין פוליסות קבוצתיות לפוליסות פרט,  מהכפל הביטוחי הקיים, אך לא מתייחס ליתר מקרי כפל הביטוח:

גם בין פוליסות פרט ופוליסות ובין מספר פוליסות קבוצתיות. על כן מוצע לאסור את כפלי הביטוח 
 מהכפל שנותר. 70%קבוצתיות, על מנת להשלים את 

 
 3סעיף 

בין היא להעביר את ההתקשרות הכספית בין ספק שירותי הבריאות לחולה, להתקשרות הסעיף מטרת 
הגורם המבטח לספק שירותי הבריאות. זאת על מנת להעביר את ניהול המשא ומתן עם הרופאים לגופים 
מוסדיים המתמחים בכך וכתוצאה מכך להפחית את המחיר אותו הפרט משלם מכיסו ובכך למנוע ניצול 

 של חולים וגביית מחירים גבוהים מחולים בשעת נזקקותם. 
 

 קיימים שני מסלולים:וכן בביטוחי חברות הביטוח  ת החולים בביטוחים המשלימים של קופו
במסלול זה מתקשרים עם הרופאים גורמים מוסדיים אשר יש להם יתרון לגודל,  -מסלול הסדר  . 1

מומחיות ברכש שירותים רפואיים והיעדר החולשה של הפרט בתחום הבריאות האמורה לעיל. 
 תוצאה יעילה.כתוצאה מכך יכולים הגורמים המוסדיים להביא ל
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במסלול זה הפרט מתקשר באופן ישיר עם הרופא שמספק את הייעוץ, משלם לו   -מסלול החזר . 2
מכיסו, ומקבל מהמבטחים הרלוונטיים החזר כספי המוגבל בתקרה. כאמור יכולת המיקוח של הפרט 
נמוכה משמעותית מזו של המבטח וכתוצאה מכך במסלול זה התשלום אותו הפרט משלם איננו 

 יל ולוקה בכשלים הכלכליים המאפיינים את תחום הבריאות.יע
 
(, 2016-ו 2015יניות הכלכלית לשנות התקציב חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדב
נקבע כי קופות החולים )בשירותי הבריאות הנוספים( וחברות הביטוח ישלמו באופן , 2015-תשע"וה

או למוסד הרפואי בו בוצע הניתוח לפי הסדר ניתוח בלבד ולא יתנו ישיר את התשלום עבור ניתוח לרופא 
למטופל החזר כספי בשל הניתוח. המשמעות הינה ביטול של מסלולי ההחזר על ניתוחים בביטוחים 

כעת מוצע להרחיב מנגנון זה הן בתכניות  הפרטיים ובשירתי הבריאות הנוספים של קופות החולים.
גם לתחום הייעוצים בו עדיין נהוגים תשלומים במסלול ההחזר, וזאת  השב"ן והן בביטוחים הפרטיים

 מהיקף הרופאים המצויים במסלול ההסדר. 10%למעט רשימות של עד 
 

 4סעיף 
לאור ההשפעות החיצוניות השליליות של ביטוחי הבריאות הפרטיים והשב"ן על מערכת הבריאות 

ציבוריות, מוצע להטיל היטל על ההכנסות של הציבורית כפי שעולה מדו"חות מבקר המדינה וועדות 
, שיגבה החבר בשב"ן ועל הכנסות חברות הביטוח המסחריות מביטוחי בריאות-קופות החולים מדמי

חיזוק , שעניינה 2021באוגוסט  1מיום  262זאת, בהמשך להחלטת הממשלה מספר . לאוצר המדינה
 .ת של המערכת הפרטיתמערכת הבריאות הציבורית תוך גילום ההשפעות החיצוניו

 
 5סעיף 

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תכניות השב"ן מחויבות באיזון תקציבי, ובשל כך צפוי  10לסעיף  בהתאם
להעלות את דמי הפרמיה הנגבים מחברי השב"ן בהיקף משמעותי. במקביל,  1ההיטל המתואר בסעיף 

סויים של שירותים שאינם רפואיים, לאורך שנים הוכנסו לתכניות השב"ן של כלל קופות החולים כי
המשמשים אך ורק למשיכת מבוטחים בין הקופות ללא מתן תועלת רפואית. לאור הרצון למנוע עלייה 
של הפרמיות המשולמות לתכניות השב"ן מוצע בסעיף זה להוציא במקביל להטלת ההיטל את הכיסוי 

 לפגוע מבלי כיום הנהוגים הפרמיות תעריפי את לשמר ובכך"ן השב בתכניותלשירותים הלא רפואיים 
 "ן.השב תכניות ידי על המסופק הרפואי בשירות

 
 6סעיף 

על מנת להבטיח את הזמינות של שירותי ניתוחים וייעוצים וכן על מנת להוריד את גובה הפרמיות 
 ורעבמיליון ש"ח  250המשולמות עבור שירותי בריאות נוספים של קופות החולים, מוצע להקצות סך של 

 תכנית כוללת לקיצור תורים וזמני המתנה לניתוחים וייעוצים. 
 

 תקציב
 מיליון ש"ח 250תוספת של 

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין.
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 .2015באוגוסט  5מיום  337 'החלטה מס

 .2021באוגוסט  1מיום  262החלטה מס' 
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 ביטוח חובה תלוי נסועה

 מחליטים
 

לצורך הפחתת עלויות ביטוח החובה לרכב והתאמתן לסיכון הביטוחי ועל מנת להפחית את השימוש 
ת ביטוח החובה להיקף השימוש ברכבים ומספר הקילומטרים אותם ברכבים באמצעות התאמת עלויו

  - ביטוח וחיסכון כי  ,לרשום את הודעת הממונה על רשות שוק ההוןנוסע כלי הרכב 
 כך שמשתנה מסוג "נסועה" יתווסף ,בכוונתו לפעול, בכפוף להיוועצות עם הוועדה המייעצת . 1

בענף ביטוח רכב חובה בהם רשאיות חברות לרשימת המשתנים והקטגוריות המשפיעים על הסיכון 
 . יום ממועד החלטה זו 180תוך הביטוח להשתמש לקביעת תעריפי ביטוח החובה לרכב, 

במספר  להשתמש, בין היתר, תהיינה רשאיות חברות הביטוחלאמור בסעיף קטן )א(  בהתאם . 2
לצורך  הסיכוניםניהול לרית כמשתנה בתכנית שנסע הרכב המבוטח במהלך שנה קלנדהקילומטרים 

 קביעת גובה דמי ביטוח החובה לרכב.
 

 דברי הסבר
 

 המדינה משק על והשפעהנתונים כלכליים  ,רקע כללי
מערך היחס בין העלות קבועה להחזקת רכב, לעלות המשתנה הנובעת מהשימוש בו, משפיע על 

ת החזקת הרכב, ששימוש מרובה ברכב, ייקר את עלויו. ככל התמריצים באשר לתדירות השימוש ברכב
 . התמריץ לשימוש מרובה ברכב יצטמצםכך 

הינם תשלומים דיפרנציאליים המתחשבים במאפייני הרכב והנהג על הרכב  ביטוח החובהתשלומי כיום, 
אינם מושפעים מהיקף השימוש בו, ולכן הם מהווים כיום חלק מהעלות הקבועה, המעודדת השונים, אך 
 שימוש יתר. 

את הודעת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כי בכוונתו להוסיף לרשימת  לרשוםלפיכך, מוצע 
המשתנים והקטגוריות המשפיעים על הסיכון בענף ביטוח רכב חובה גם משתנה המשקף את שיעור 

 .באופן שיאפשר לחברות הביטוח להציע ביטוח חובה תלוי שימוש ברכב הנסועה
 

 תקציב:
 אין.

 :כוח האדם השפעת ההצעה על מצבת
 אין.

 :בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 אין.

 :ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
לשנת  עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית

2023. 
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 הגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון הפנסיוני

 
 מחליטים

 
חרותיות ושיפור השירות ללקוח בענף הביטוח והחיסכון בכלל, ולצורך ייעול מקטע הגברת הת לצורך

 :להלן המפורטיםאת תיקוני החקיקה  לבצעהתיווך בפרט, 
 :הבא באופן(, הבנקאות חוק –)להלן  1981-תשמ"אהאת חוק הבנקאות )רישוי(,  לתקן . 1

גם בתאגיד  לשלוטרשאי קבע כי בנק בעל היקף פעילות קטן יהיה י)ב( כך שי11סעיף  יתוקן .א
 .  כללי בביטוח שעיסוקו ביטוח סוכן שהוא

בו חדל בנק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, יורה הבנק האמור לתאגיד שהוא שבמקרה  .ב
סוכן ביטוח שעודנו נשלט על ידו לחדול מעיסוק בביטוח כללי, או יפעל להפסיק את שליטתו 

 . זה לעניין . שר האוצר יהיה רשאי לקבוע תקנותבתאגיד

( התחילה יום –מיום תחילתו של התיקון האמור בסעיף זה )להלן  בתקופה שמתום ארבע שנים .ג
ועד תום שש שנים מיום התחילה, רשאי שר האוצר, בשים לב, בין השאר, למצב הריכוזיות 

, 10%-נמוך מיהיה בנק ששווי נכסיו בנק בעל היקף פעילות קטן כי במערכת הפיננסית, לקבוע 
 ., משווי הנכסים של כלל הבנקים5%-לבד שלא יפחת מוב

-תשס"ההת סליקה פנסיוניים(, הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכ לתקן את חוק . 2
2005 –  

  .פנסיוני יועץ עם הפצה בהסכם להתקשר לא יסרב סירוב בלתי סביר מבטח .א

 ה: סירוב בלתי סביר לעניין סעיף קטן )א( יכלול את שני אל .ב

המבטח לחתום על הסכם התקשרות עם יועץ פנסיוני שדומה במאפייניו של סירוב  (1
ובמאפייני ההתקשרות המוצעת על ידו ליועץ פנסיוני אחר או להתקשרות עם יועץ 

  ;פנסיוני אחר, לפי העניין

סירוב המבטח לחתום על הסכם התקשרות עם יועץ פנסיוני בנימוק מספר לקוחותיו או  (2
  סביר. יראו כסירוב בלתיי, היקף פעילותו

 את הטעמים לסירובו בכתב. ינמק ,פנסיונייועץ עם   סירב המבטח להתקשר .ג

לחוק  22את תקנות בהתאם לסמכותו מכוח סעיף  לתקןשר האוצר, באישור ועדת הכספים להטיל על  . 3
נואר בי 1מיום  שהחל כך ,2015-שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, התשע"ד

נה הפקדות לתכנית ביטוח, מתחת לתקרה חודשית של השכר המובטח, כהגדרתה , לא תבוצע2023
  . 1964בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 

 –החלטה זו  לעניין . 4
משווי הנכסים של כלל  10%בנק ששווי נכסיו אינו עולה על  –" קטן פעילות היקף בעל בנק"

 הבנקים;
שווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, כפי שמופיע בדו"חות  -" הבנקים כלל של הנכסים שווי"

 .הכספיים השנתיים שלהם
 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
הפיננסים ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה המודרנית ומהווים נדבך משמעותי במימוש  השווקים

וחה והצמיחה הכלכלית הן ברמת המשק כולו והן ברמת משק הבית הבודד. בייחוד, פוטנציאל הרו
 לדוח בהתאםעתידו הכלכלי של הפרט.  בהבטחת הפנסיוניבולטת חשיבותם של ענף הביטוח והחיסכון 

 הפנסיוני החיסכון בענף נוהלו האמורה בשנה, 2020הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 
 כמומן השנה הקודמת.  7.23%של  צמיחה המשקפים, חדשים שקלים טריליון 2 של כולל עורבשי נכסים

 . חדשים שקלים מיליארד 23 של כוללת בעלות ביטוח דמי לבדוהביטוח  בענףכן על פי הדוח, נגבו 
  

 ובכלל זאת פערי מידע וניגוד עניינים מובנה בין המבוטח והחיסכון הביטוח ענףמורכבות  בשל, אולם
 חיסכון החלטותוהחוסכים לקבל  המבוטחים ציבור של יכולתו נפגעתאו החוסך לבין המבטח ומשווקיו, 

ובעיות נציג  מובניםניגודי עניינים  צמצום וכן, זה בשוק התחרות הגברת. לצרכיו אופטימליות וביטוח
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 לבחור יכולתו את ווישפר לפרטותיווך אובייקטיבי של מוצרי ביטוח וחיסכון  ייעוץהבטחת מתן  יאפשרו
 מספרהאמור מוצע במסגרת הצעת ההחלטה לבצע  לנוכחוהחיסכון המתאימים לצרכיו.  הביטוח במוצרי

 התיווך לביטוח ולחיסכון פנסיוני: בענף התחרות להגברתתיקונים 
 

  1 לסעיף
ן ינים בשוק ההויחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענה לתוקף נכנס 2005בשנת 

עיגן  אשר(, חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות –)להלן  2005-בישראל )תיקוני חקיקה(, תשס"ה
(, שמצא כי שוק ההון צוות בכר –את המלצות הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון )להלן 

ריכוזיות בישראל מאופיין בדומיננטיות מוחלטת של מערכת הבנקאות בכל תחומי התיווך הפיננסי וב
הגבוהה של מערכת הבנקאות עצמה, זאת לצד קיומם של ניגודי עניינים מובנים ומהותיים במגוון 
הפעילויות שבהן עוסקים התאגידים הבנקאיים בשוק ההון, אשר באים לידי ביטוי באופן מובהק בפגיעה 

 מודרנית. בהתפתחותו של שוק הון יעיל ותחרותי החיוני לקידומה ולקיומה של כלכלה מערבית
 

 יםאת מבנה הבעלויות במתווכים פיננסי מהותישינה באופן  הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת החוק
ניתוק  קובעיםלהגברת התחברות ולצמצום הריכוזיות  חוק. עיקרי ההאחרוניםשל  םעיסוק סדרתואת ה

גמל ומנהלי קרנות לבין קופות ה בנקאיים תאגידיםמוחלט של קשרי הבעלות, השליטה והניהול בין 
קובעים הוראות לעיסוקים המותרים למערכת הבנקאית בנושאים הנוגעים לתחומי הייעוץ  כןנאמנות, ו

 והשיווק של השקעות, פנסיה וביטוח. 
 

 1981-, תוקן חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אהריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת החוקכמו כן, במסגרת 
בביטוח  הוא היחיד שעיסוקובנק לשלוט בתאגיד שהוא סוכן ביטוח ל הותר(, כך שחוק הבנקאות -)להלן 

חיים ללווים או בביטוח דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של הבנק או של 
 תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו.

 
פעתם של הבנקים על שוק ההון , צומצמה השהריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת החוק בעקבות כי אף

, היקפי הנכסים של 2021גופים מוסדיים משמעותיים, נכון לשנת  של התפתחותםל וניתן עידודבישראל, 
הבנקים הגדולים עדיין גדולה משמעותית בהשוואה להיקף הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים, 

, לעומת חדשים שקליםמיליארדי  1,300-על ככאשר סך הנכסים של שני הבנקים הגדולים בישראל עומד 
בישראל. יתרה מזאת,  הגדוליםחדשים אצל שני הגופים המוסדיים  שקליםמיליארד  350-סך נכסים של כ

, שני הבנקים 2020המערכת הבנקאית עצמה עדיין מאופיינת בריכוזיות גבוהה, כאשר נכון לשנת 
מספר גבוה בהשוואה  – 0.22עומד על  HHI-ה ומדד 56%הגדולים בשוק מחזיקים יחד נתח שוק של 

 לאומית.-בין
  

חוק הבנקאות כך שיותר לבנק ששווי נכסיו אינו עולה על ל 11, מוצע לתקן את סעיף לעיל האמור לאור
 –משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל, כפי שמופיע בדו"חות הכספיים השנתיים שלהם )להלן  10%
פרט לעיסוקים  היחידיבתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו  גםלשלוט  (,קטן פעילות היקף בעל בנק

התחרות בשוק  הגברת הינה המוצע התיקון מטרתהמותרים כיום בחוק הבנקאות רישוי הוא ביטוח כללי. 
התחרות בשוק  הגברתהבנקאות באמצעות מתן יתרון תחרותי לבנקים בעלי היקף פעילות קטן, ובמקביל 

ות הוספת שחקנים חדשים בעלי יכולות דיגיטליות. כל זאת תוך שמירה על סוכני הביטוח באמצע
 צמצום הריכוזיות במערכת הפיננסית.  –העיקרון המרכזי של החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות 

 
הרחבת השליטה ביחס לבנק בעל היקף פעילות קטן בלבד מחד וצמצום היתר  כי יצוין התמונה להשלמת

השלכותיו,  ובחינתשל שינוי זהיר  ביצועו אתלאפשר  נועדולתאגיד שעיסוקו ביטוח כללי השליטה ביחס 
בנוסף, לאור הצורך לבחון את השלכות הצעד,  לאור הכשלים המבניים שהתקיימו בשוק ההון בעבר.

יום התחילה(  –כי בתקופה שמתום ארבע שנים מיום תחילתו של התיקון האמור בסעיף זה )להלן מוצע 
תום שש שנים מיום התחילה, רשאי שר האוצר, בשים לב, בין השאר, למצב הריכוזיות במערכת ועד 

, ובלבד שלא יפחת 10%-הפיננסית, לקבוע לעניין ההגדרה "בנק בעל היקף פעילות קטן" שיעור הנמוך מ
צמצם כך, במידה ולצעד זה יהיו השפעות שליליות על הריכוזיות במערכת הפיננסית, יוכל השר ל .5%-מ

את ההגדרה של "בנק בעל היקף פעילות קטן" ולמתן את השפעת התיקון על הריכוזיות במערכת 
 הפיננסית.

 
בחוק הבנקאות כי במקרה בו חדל בנק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, יורה כמו כן, מוצע לקבוע כי 

יטוח כללי, או יפעל הבנק האמור לתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעודנו נשלט על ידו לחדול מעיסוק בב
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זאת על מנת לאפשר קיום  להפסיק את שליטתו בתאגיד בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר לעניין זה.
 של הוראות החוק באופן שלא יפגע בהתנהלות התפעולית של הבנק, לאור המורכבות שבתהליך זה.

 
 2 לסעיף

 בין מבחין 2005 -נסיוניים(, תשס"ההפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פ חוק
: בעל רישיון לשיווק פנסיוני, השונים החיסכון למוצרי החוסך בין המתווכחים רישיונות בעלי שלושה

. אופן ההתקשרות והגמול המותר לכל אחד מהמתווכים האמורים, פנסיוני ויועץסוכן ביטוח פנסיוני 
כעובד  מועסק, יכול להיות פנסיוני לשיווק רישיון בעלמשתנה בין סוגי המתווכים השונים. כך למשל, 

בהתאם  הרלוונטי המוסדי מהגוף, וסוכן ביטוח פנסיוני מקבל גמול מוצריו את ולשווקשל גוף מוסדי יחיד 
 שאין פנסיוני חיסכון מוצריבעניין  ייעוץל רק מוגבל, היועץ הפנסיוני לעומתםלהסכם ההיקשרות עמם. 

 כל זיקה אליהן.  ליועץ
 
 של פעילותם נתח להיום נכוןאף היתרונות הרבים הגלומים בייעוץ אובייקטיבי לציבור החוסכים,  לע

 ובראשם האחרים המתווכים של מחלקם משמעותי באופן קטן הפנסיוני התיווך בשוק הפנסיונים היועצים
 במשרד ועהמקצ גורמי לבקשת 2018.איי מידע ושיווק בשנת סיחברת  שביצעה סקר, כך. הביטוח סוכני

החוסכים רכשו מוצרי חיסכון פנסיוני דרך סוכן ביטוח פנסיוני וכי רק שליש מן  מן 74%מצא כי  האוצר
סוכני הביטוח  השליטה נתחיהמשיבים ידעו כי קיים הבדל בין סוכן ביטוח פנסיוני ליועץ פנסיוני. 

 את שווקל מוסדיים גופים הפנסיוני בשוק התיווך הפנסיוני נובעת, בין היתר, מן ההעדפה המובנת של
 עמלות תשלום באמצעות תמריציהם על להשפיע וביכולתם היותבאמצעות סוכני ביטוח,  מוצריהם
 שיש למוצריםאשר כאמור לעיל, אינם יכולים לייעץ ביחס  הפנסיונים ם. וזאת בניגוד ליועצימשתנות

 תקנות לפיופים המוסדיים מוגבלים בעמלות ההפצה שהם יכולים לקבל מן הג וכן אליהם זיקה להם
הפצה בשיעור  עמלת, הקובע 2006-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלות הפצה(, תשס"ו

 עבור יועץ פנסיוני.  הנכסים מסך 0.25%מרבי של 
  

לאסור על מבטח לסרב ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לציבור החוסכים, מוצע  להנגישזאת, ובמטרה  לאור
ם יועץ פנסיוני בהסכם הפצה כאשר סירובו אינו סביר, ובהיעדר טעמים ענייניים הקשורים להתקשר ע

מוצע לקבוע  בהמשך לכך,. בתנאי ההתקשרות הקונקרטית או במאפיינים ענייניים של היועץ הפנסיוני
שמאפייניו וכן מאפייני ההתקשרות עמו  פנסיוניחזקה לפיה סירוב של גוף מוסדי להתקשר עם יועץ 

, או סירוב של מבטח או גוף יראה כסירוב בלתי סביר מוסדי גוףומים להסכם אחר בו התקשר אותו ד
כמו  מוסדי להתקשר עם יועץ פנסיוני בשל מספר לקוחותיו או היקף פעילותו, יחשב כסירוב שאינו סביר.

ם יועץ כן, ועל מנת לאפשר שקיפות בדבר הטעמים לסירוב, מוצע לקבוע כי מבטח המסרב להתקשר ע
בכך, יוסר חסם להתפתחות שוק הייעוץ הפנסיוני פנסיוני, ימסור ליועץ הביטוח נימוקים בכתב לסירובו. 

 וציבור החוסכים יזכה לשירות איכותי ואובייקטיבי יותר.
 

 3 לסעיף
 על הפיקוח חוק –)להלן  2005-(, התשס"הגמל)קופות  הפיננסים שירותים על הפיקוח לחוק 20 סעיף

 ביטוח קופות, כיוםהפנסיוני.  חסכונו ינוהל בה הגמל קופת את לבחורלכל חוסך חופש  מקנה( לגמ קופות
שוק ההון  רשותעל  הממונהבידי  המאושרות)פוליסות(,  ביטוח תכניות הינן)היינו: ביטוח מנהלים( 

דת וחיסכון, פועלות לפי הכללים הבסיסיים של קופות גמל וזוכות לאותן הטבות המס בהפק ביטוח
 ובמשיכת כספי החיסכון.

 
 דוחפי  על. האחרים הפנסיוני החיסכון למוצרי ביחס נחות חיסכון מוצר הן הביטוח קופותעל פי כן,  אף

דמי הניהול של קופות ביטוח הן הגבוהות  ככלל, 2020 לשנת וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות על הממונה
מן דמי  4וצעים של קופת ביטוח היו גבוהים פי דמי הניהול הממ 2020ביותר בשוק. כך למשל, בשנת 

מיוחסים, בין היתר,  הניהול דמי בגובה הפעריםהניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה החדשות והמקיפות. 
לחוזה הביטוח האישי העומד בבסיס קופת הביטוח )בניגוד למנגנון הערבות ההדדית הקיים בקרנות 

קשיחה המבטח נושא בכל הסיכון המגולגל לידי החוסך הפנסיה, למשל(. בשל ההתחייבות החוזית ה
בדמות פרמיות ודמי ניהול גבוהים. בנוסף, שלא כמו מכשירי חיסכון פנסיוני אחרים, קופות הביטוח אינן 

לאור זאת, קופת ביטוח פוגעת ביכולת החיסכון של הפרט ביחס  נהנית מהבטחת תשואה בידי המדינה.
 למוצרי חיסכון אחרים.

 
 הזכאות לתקרתלכלל החוסכים, בהתאמה  הפרישה במועדקצבה ראויה  להבטיח מנת ועלאמור, ה לאור

ובהתאמה לתקרה החודשית לשכר , כפי שמופיע בחוק הפיקוח על קופות גמל, תשואה הבטחת למנגנון
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המובטח בקרן חדשה מקיפה, הקבועה בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, )להלן 
 מוצע( העומדת על פעמיים השכר הממוצע במשק. הכנסה מס תקנות-והתקרה החודשית  –ה בהתאמ

לחוק הפיקוח על קופות הגמל ולקבוע כי  22להורות לשר האוצר לתקן תקנות מכוח סמכותו לסעיף 
רק ביחס לסכומים שהינם מעבר לתקרה החודשית.  תתאפשר הפקדת כספים במסגרת תכנית ביטוח

יוכלו להפקיד  גבוה מהתקרה החודשית הממוצע החודשי ששכרם מבוטחים רק מוצע, בעקבות התיקון ה
 .רק ביחס לסכומי השכר העולים על תקרת הבסיס וכן, בקופת ביטוח

 
 תקציב

  אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
  אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023 
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 הגדלת היצע ותיקון עיוותים בשוק הדיור
 

  שותפות הממשלה והשלטון המקומי בפתרון משבר הדיור

 מחליטים
 

, לסיוע דיורפתרונות  לצורך הגדלת היצע הדיור ברחבי המדינה, בהתאם למדיניות הממשלה ליצירת
להקים קרן שתפעל מחוץ לתקציב לצמצום הפערים ביניהן בהקשר זה, לרשויות מקומיות קולטות דיור ו

 המדינה ותנוהל באופן עצמאי על ידי מועצה, הכל כמפורט להלן.
 
 לקבוע בחוק, כלהלן: . 1

שמשו לתמרוץ תוקם קרן לתמרוץ הגדלת היצע הדיור ברשויות מקומיות, אשר כספיה י .א
לקליטת תושבים סיוע ת המקומיות בהגדלת היצע הדיור בתחומן, באמצעות מתן הרשויו

 - (מטרות הקרן –ה )להלן פערים הנובעים מהגדלת היצע הדיור בהצמצום חדשים ברשות וב
 המפורטים להלן: קריטריוניםהקצאת כספי הקרן תיעשה בהתאם ל (1

קלנדרית, החל  בשנה מקומית רשותשהוציאה דיור  יחידתעבור כל היתר לבניית  (א
ואילך, תהא זכאית הרשות בחלוף שלוש שנים מיום מתן ההיתר,  2021משנת 

מענק להאצת  –ה השוטף מידי שנה )להלן לתקציב שיועברש"ח  2,000בסך  מענקל
 (.דיור

ככל שירדו הכנסות הקרן בשנה מסוימת מעלות סך המענקים , 2029משנת  החל (ב
ם לאותה שנה, זכאות הרשויות המקומיות להאצת דיור שצריכים היו להיות מחולקי

עבור היתרי בנייה שזו השנה הראשונה שבגינם היו זכאיות למענק, באופן יחסי לסך 
ההכנסות שנותרו בקרן באותה שנה, לאחר ששולמו המענקים להאצת דיור בגין 

 (. מענק מותאם להאצת דיור –היתרי בניה שניתנו בשנים קודמות )להלן 
בשנה מסוימת הייתה זכאית למענק מותאם להאצת דיור, תהא  רשות מקומית אשר (ג

 הכנסותעלו למענק המותאם להאצת דיור. שלאחר אותה שנה זכאית גם בשנים 
הקרן בשנה מסוימת על סך המענקים להאצת דיור והמענקים המותאמים להאצת 

מיתרת הקרן תיוותר בקרן  70% – (הקרן יתרת –דיור שחולקו באותה השנה )להלן 
מיתרת הקרן תחולק  30%-לצורך תשלום מענקים כאמור בשנים הבאות ו

לפרויקטים נוספים לתמרוץ רשויות מקומיות להגדלת היצע הדיור ולצמצום פערים 
הנובעים מהגדלת היצע הדיור, בהתאם להחלטת מועצת הקרן, כאמור בסעיף 

ויקטים להלן. ככל שלא התקבלה החלטה על ידי מועצת הקרן על פר (2)(1)א()1
 .לצורך תשלום מענקים כאמור בשנים הבאותנוספים כאמור, תשמש כל יתרת הקרן 

של שינוי  הציעל ת הקרן, כמפורט להלן,מועצ רשאית תהא, 2029משנת  החל (2
 באופן שיענה על מטרות הקרן ,זו משנה החל לקרן שנוספו םכספיההקריטריונים לחלוקת 

 ובהתאם למפורט להלן: 
 :שלהלןהמצטברים  במדדיםנדרש כי תתחשב  טריוניםהקרי שינויהצעה ל (א

, בכלל השנים הקודמות לוש בשברשות המקומית  שנבנו הדיור יחידות מספר (1)
 ברשות; הקיימות הדיור יחידות למספרוביחס 

 הפיננסית של הרשות המקומית; האיתנות (2)
  , בהתייעצות עם שר הפנים.האוצר שר ידי על שייקבעו נוספים מדדים (3)

 70%ת הקרן לשינוי הקריטריונים תתקבל ככל שתינתן לה הסכמה של הצעת מועצ (ב
בישראל,  מהתושבים ברשויות המקומיות 70%מהרשויות המקומיות המייצגות 

, תינתן על כאמור מקומית רשות הסכמת. )ג( ובלבד שלא התקיים האמור בפסקה
 90-חר מ, לאחר שיתקיים בה דיון בעניין וזאת לא יאוידי מועצת הרשות המקומית

ימים לאחר שהתקבלה הצעת מועצת הקרן. לא ניתנה הסכמת הרשות המקומית עד 
 .לחלוף המועד האמור, יראו את הרשות כמתנגדת להצעת הקרן

בדבר שינוי  הקרן תשל מועצ צעההלקבוע כי רשאי האוצר, בהסכמת שר הפנים,  שר (ג
, וזאת אף להביטו על להורות, ובהתאם הקרן במטרותהקריטריונים אינה עומדת 

 .לעיל ב() פסקהאם ניתנה לגביה הסכמת הרשויות המקומיות לפי 
 :תכלול את כל אלה הקרן מועצת (3
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 עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר; (א
 עובד משרד הפנים שימנה שר הפנים; (ב
 עובד משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה; (ג
שנים,  3-ות אחת לנציגי השלטון המקומי, שייבחרו על ידי כלל הרשויות המקומי 3 (ד

 מתוך רשימת מועמדים אשר יידרשו לעמוד בתנאי כשירות שיקבע שר האוצר.
 ניהול מועצת הקרן: (4

חברי מועצת הקרן יבחרו מבין נציגי השלטון המקומי את יושב ראשה, כאשר לנציג  (א
שר האוצר במועצה יהיה קול מכריע ככל שלא יהיה רוב של מצביעים למינוי חבר 

 ש.   מסוים כיושב רא
רוב חברי מועצת הקרן יהיו מניין חוקי בישיבות המועצה, ובלבד שנכחו בישיבה  (ב

 להלן ויושב ראשה. (ב)-ו )א(3 ף קטןהמנויים בסעייו"ר המועצה וכן החברים 
החלטות מועצת הקרן יתקבלו ברוב קולות חברי המועצה, יהיו מנומקות ויירשמו  (ג

 חים באותה ישיבה.בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי המועצה הנוכ
שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים, יהא רשאי לקבוע בתקנות הוראות נוספות  (ד

 לסדרי עבודת מועצת הקרן.
 מקורות למימון פעילות הקרן: .ב

ואילך, כל רשות מקומית תפריש לקרן ברבעון הראשון של השנה, סכום  2024החל משנת  (1
לשנה שבה מבוצעת ם בשנה הקודמת מסוים מהגידול בסך גביית הארנונה שאינה ממגורי

הגידול  –)להלן  2022סך הגבייה של הארנונה שאינה ממגורים בשנת ההפרשה, לעומת 
להלן ובהתאם לאשכול  (2)קטן  (, בשיעורים המפורטים בסעיףבארנונה שאינה ממגורים

 שבו נמצאת הרשות המקומית באותה שנה.
בהתאם לסכום ההכנסה של הרשות  אשכולות שווים, 4-הרשויות המקומיות יחולקו ל (2

 המקומית מארנונה שאינה ממגורים:
רשויות מקומיות שמשתייכות לאשכול הראשון, שבו מצויות הרשויות המקומיות  (א

מהגידול בארנונה  40%שבהן הארנונה העסקית לנפש הגבוהה ביותר, יפרישו 
 שאינה ממגורים;

ארנונה במהגידול  30%רשויות מקומיות שמשתייכות לאשכול השני, יפרישו  (ב
 שאינה ממגורים;

בארנונה מהגידול  20%רשויות מקומיות שמשתייכות לאשכול השלישי, יפרישו  (ג
 שאינה ממגורים;

ארנונה במהגידול  10%רשויות מקומיות שמשתייכות לאשכול הרביעי, יפרישו  (ד
 שאינה ממגורים.

שאינה  בארנונהי לאשכול אחר בשל שינורשות מקומית (, עברה 2על אף האמור בפסקה ) (3
, תפריש בהתאם לשיעורים הנדרשים באשכול שבו היא נמצאת החל מאותה בה ממגורים

שנה, ואילו בגין השנים הקודמות תמשיך להפריש בהתאם לאשכול שבו הייתה מצויה 
 אז.

הקרן תהיה חוץ תקציבית וכל הכספים שיצברו בה ישמשו למימון פעילותה ושאר הפעילויות  .ג
 החלטה זו, ולא לכל מטרה אחרת. בהתאם לאמור ב

 
ובהתאם למועד תחילתו, כהשלמה למקורות הכספיים  להחלטה זו 1בכפוף לחקיקה כאמור בסעיף  . 2

 , משרד האוצר יתקצב2029לפעילות הקרן לתמרוץ הגדלת היצע הדיור ברשויות מקומיות עד לשנת 
עמידה בתשלום המענקים  ךלצורלקרן  שיידרש המשלים הסכוםאת , 2028עד לשנת  תקציב חוק בכל

 .בהחלטה זו כאמורלהאצת דיור והמענקים המותאמים להאצת דיור, 
 

)להלן  1992-לתקן את חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג . 3
 (, באופן הבא:1992חוק ההסדרים  –
תוקן יל תעריפי הארנונה, שלפיו מתעדכנים מידי שנה כלחוק,  7, כאמור בסעיף שיעור העדכון .א

ים , ותעריפי שאר סיווגי הנכסלגבי נכסים בסיווג מבנה מגורים בלבדבמלואו חול כך שהוא י
 משיעור העדכון. 50%-יעודכנו ב

, ובשנה זו בלבד, תוסמך הרשות המקומית 2024זה יחול משנת  האמור בסעיף קטן )א( תיקוןה .ב
, ללא צורך באישור שר האוצר 5%יעלה על להעלות תעריפי ארנונה למגורים בשיעור שלא 

 ושר הפנים. 
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)ב( לחוק, תורחב כך שיוסמכו לאשר גם שינוי 9סמכות שר האוצר ושר הפנים, כאמור בסעיף  .ג
שיטת מדידה של שטח הנכס שעליו תשתלם הארנונה, באופן שתוכל להטיל מועצת הרשות 

אותה שנה. שינוי כאמור יחול המקומית ארנונה על מטר רבוע שעליו לא הטילה ארנונה עד ל
 על כלל הנכסים בתחום הרשות המקומית וזאת באופן קבוע לאחר שיינתן לו אישור השרים

 . כאמור
 

 330לצורך עידוד השמשת מבנים קיימים, מניעת מפגעים והגדלת היצע הדיור, לתקן את סעיף  . 4
 , באופן הבא:(פקודת העיריות –)להלן  לפקודת העיריות ]נוסח חדש[

קוצר התקופה שבה ניתן פטור מתשלום ארנונה לבנין שנמסרה לגביו הודעה, כאמור שם, כי ת .א
 הוא נהרס או ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ולא יושבים בו, משלוש שנים, לשנתיים.

פטור כאמור יוכל להינתן, בין ברציפות ובין בתקופות שאינן רצופות, לכל היותר למשך  .ב
 שנתיים. 

שלפיו בחלוף תקופת הפטור מתשלום ארנונה כאמור, יהיה חייב המחזיק בנכס  (,2סעיף קטן ) .ג
 , יבוטל. 1992בסכום הארנונה המזערי לפי חוק ההסדרים 

 לפקודה.   330גם על מבנים שנהנים היום מהוראות סעיף  תהיהתחולת התיקונים  .ד
 
רנונה כללית ושרת הפנים לתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה )א האוצראת שר  להנחות . 5

 :הבא באופן, 2007-ברשויות המקומיות(, התשס"ז
)שירותים עתירי ידע ענפי שירותים בתחום ההייטק להגדרה "משרד, שירותים ומסחר" יתווספו  .א

 ענפי תעשייה בתחום" ויתווספו אליה בתי תוכנהיימחקו ""תעשיה" בהייטק( ומההגדרה 
לשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הלדירוג  הכל בהתאם –ההייטק )תעשיות טכנולוגיה עילית( 

 .2011תחום ההייטק, המבוססת על סיווג ענפי כלכלה 
נכס המשמש , אשר תוגדר כדירת מגורים המשמשת כדירת נופשתתווסף  "בית מלון"להגדרה  .ב

ימים בשנה למתן שירותי לינה עבור אורחים מתחלפים במסגרת  90תקופה העולה על במשך 
 .טווחי זמן קצריםפעילות השכרת הנכס ל

 יתווסף בית חולים גריאטרי סיעודי. להגדרה "מבנה מגורים"  .ג
לתקנות, סוגי נכסים כמפורט להלן ואת הסכום המרבי והמזערי לארנונה  6לקבוע בתקנה  .ד

 ימים מיום קבלת ההחלטה: 90שתוטל עליםה, תוך 
מתקני ו ל מתקני טיהור שפכים, תחנות כוחסוג נכס שלתשתיות לאומיות, אשר יכלו (1

 חשמל. 
 .תחבורה תשתיות של נכס סוג (2
 סוג נכס של חניונים ללא תשלום.  (3

 
צורך חיזוק טוהר המידות בשלטון המקומי ובהמשך לדוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון ל . 6

 , כלהלן:2016המידות בשלטון המקומי מחודש ינואר -החוק וטוהר
 באופן הבא: ,לתקן את פקודת העיריות .א

 קצועיים הבאים:המכרזים בעירייה יכלול רק את הגורמים המהרכב ועדת  (1
 ;, מקבילו או נציגועירייהה הל הכללי שלמנה (א
 ;או נציגו, שעמדתו תכריע בעניינים תקציביים עירייהגזבר ה (ב
 או נציגו, שעמדתו תכריע בעניינים משפטיים.של העירייה היועץ המשפטי  (ג

רויות העירייה, בין אם במכרז ובין אם תפקיד ועדת המכרזים יהיה להחליט על כל התקש  (2
 בפטור.

)א( קטן  כך שההוראות האמורות בסעיף [,נוסח חדש]לתקן את פקודת המועצות המקומיות  .ב
 אזוריות. מועצות גם על מועצות מקומיות ו יחולו
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 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
הרשויות המקומיות על תושביהן המחזיקים בנכס, כהגדרת מונחים ארנונה היא מס שנתי המוטל על ידי 

לפקודת העיריות ]נוסח חדש[,  אשר מטרתו לממן את הפעילויות השונות של הרשות  269אלה בסעיף 
 המקומית, בעניינים המקומיים אשר בתחום סמכותה.

 
נה, לקביעת שיעוריה הוענק שיקול דעת רחב לרשות המקומית בכל הנוגע להטלת ארנו 1985טרם שנת 

גרעונן באמצעות העלאה מסיבית של את ולסיווג הנכסים. אולם, רשויות מקומיות רבות ביקשו להקטין 
נתנו הנחות משמעותיות, והכל באופן בלתי מסודר וללא קריטריונים.  -תעריפי הארנונה, או לחלופין 

ך הכבדת נטל המס על תושבי העלאת התעריפים, היה בה כדי להשפיע על מדד המחירים לצרכן, תו
הרשויות, וההנחות גרמו לגידול בגרעון בתקציב הרשויות. על רקע האינפלציה מחד והגרעונות בתקציבי 

, שורת הגבלות סטטוטוריות על סמכות הרשויות המקומיות 1985הרשויות מאידך, נקבעה, החל משנת 
 (. דיני ההקפאה –בענייני ארנונה )להלן 

 
נונה נותרה בידי הרשויות המקומיות, אולם דיני ההקפאה הגבילו את כוחן של הסמכות להטיל אר

הרשויות המקומיות לשנות את תעריפי הארנונה. בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
(, נקבעו כללים ומגבלות ביחס להטלת 1992חוק ההסדרים  –)להלן  1992-יעדי התקציב(, התשנ"ג

השרים יקבעו  , כאשרידי הרשויות המקומיות, ביחס לשינוי ולעדכון תעריפי הארנונהארנונה כללית על 
סכומים מזעריים ומירביים לארנונה כללית שתעריפי הרשות לא יעלו או יפחתו מהם. כן נקבע כי בכל 

, אשר שנה יהא תעריף הארנונה מבוסס על תעריף השנה הקודמת בתוספת שיעור עדכון שהוגדר בחוק
 .(שיעור העדכון –)להלן  וצע של מדד המחירים לצרכן ומדד השכר במגזר הציבורימממבטא 

 
בהסתמך על ההוראות האמורות ואחרות, הותקנו במהלך השנים תקנות שנתיות ובסופו של דבר תקנות 

 –)להלן  2007-של קבע, תקנות ההסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, התשס"ז
כללית הארנונה סכום ההוראות בדבר הסכומים המזעריים והמירביים לעוגנו ה(, שבהן ונהתקנות הארנ

 שניתן לגבות על סיווגי נכסים שונים. 
 

בין היתר בשל האופן שבו הוסדרו דיני הארנונה בישראל כמתואר  תמונת המצב בשלטון המקומי כיום,
בית התעריפים של הארנונה שאינה לעיל, היא שתעריפי הארנונה למגורים נמוכים משמעותית ממר

ח "ש 52למגורים. כך למשל, התעריף הממוצע של ארנונה למגורים בכלל הרשויות המקומיות עומד על 
 132פער של  –ח "ש 184למטר רבוע, בעוד שהתעריף הממוצע של משרדים, שירותים ומסחר עומד על 

ח ; ובסיווג בנקים "ש 35פער של  –"ח ש 87ש"ח למטר רבוע; התעריף הממוצע בסיווג מלאכה עומד על 
 ח."ש 971פער של  -ח "ש 1,023וחברות ביטוח על 

 
קיים פער משמעותי גם בהוצאות הרשות המקומית על תושבים, לעומת הוצאותיה זאת, כאשר במקביל 

צורכים שירותים רבים ויקרים יותר, ובראשם שירותי רווחה וחינוך,  ככלל על נכסים אחרים. תושבים
סייעות, כמו גם שירותי ניקיון, תאורה, גינון, לתחזוקת מבני חינוך, תשלום שכר לגננות ור כוללים אש

שטחים פתוחים, תחזוקת דרכים ותשתיות, תרבות, דת ואירועים. לעומת זאת, הוצאות הרשות המקומית 
רואה, הרשות נדרשת להשקיע בעיקר בהוצאות תבכאשר על שירותים לעסקים מצומצמות משמעותית, 

 םנמוכה משמעותית מעלותהמקומית תאורה ותחזוקת רחוב כללית. כך שהעלות של עסקים עבור הרשות 
 גבוהים יותר.הארנונה לנכסים שאינם למגורים, ככלל  תעריפיאך  ,של תושבים

  
להכנסות הגבוהות מעסקים לעומת  שילוב הפער בין ההוצאות הגבוהות על תושבים לעומת עסקים

יל לכך שלרשויות המקומיות יש תמריץ שלילי חזק לקליטת תושבים חדשים ותמרוץ יתר מוב תושבים,
מביא בין היתר לעיוות בתכנון תמריצים ה. עיוות לתכנון עודף באופן משמעותי של שטחי תעסוקה ומסחר

העירוני, אשר במקרים רבים נסמך היום על שיקולים כלכליים ולא על תכנון אופטימלי בהתאם לצרכי 
יעילות בשימוש בקרקע, שהרי שטחים רבים  מביא לחוסרשק והאזור. תכנון יתר של שטחי תעסוקה המ

יעילות בתכנון של תחבורה  המתוכננים למשרדים אינם צפויים להתממש בעשורים הקרובים, וכן חוסר
ר, בפרט מביא, לצד סיבות נוספות, להיצע נמוך של דיוהעיוות הקיים  .ציבורית ולאובדן יתרונות לגודל

באזורי הביקוש, לעלייה במחירי הדיור ולחוסר איזון תקציבי בקרב רשויות מקומיות שקולטות תושבים 
תים לירידה ברמת השירותים שניתנת לתושבי יביא לעיש בו להחדשים בהיקפים משמעותיים, אשר 

 הרשות המקומית, החדשים והוותיקים.



 

87 

23/05/2022 01:07 

צע של תכנון למגורים, בא לידי ביטוי בעלייה ההיצע הרחב של שטחי העסקים לעומת המחסור בהי
 .2012-2022העקבית במחירי דירות המגורים ומנגד בהתייצבות המחירים עבור שטחי עסקים בין השנים 

 
את התמרוץ השלילי אשר קיים באופן מבני בדיני הארנונה היום לרשויות לתקן  מטרת החלטה זו הינה

קליטת דיור הרשויות המקומיות מ השוטפות של הכנסותההגדלת על ידי המקומיות לקלוט תושבים, 
 עבור הרשות המקומית. כלכלית כדאיתתושבים חדשים לקליטת  ויצירת מצב של

 
של גביית הרשויות המקומיות מארנונה  העתידימוצע לקבוע כי אחוז מסך הגידול , במסגרת האמור

שו לטובת קרן לתמרוץ דיור. על מנת שתהווה את שנת הבסיס, יופר 2022שאינה למגורים, לעומת שנת 
להבטיח כי הדבר לא יכביד על רשויות שהכנסותיהן מארנונה שאינה למגורים נמוכות, מוצע לקבוע 
דיפרנציאציה בין רשויות מקומיות ביחס להפרשות שלהן יידרשו, בהתאם לגובה הכנסותיהן מארנונה 

ולות ביותר באופן יחסי לרשויות האחרות כאמור,  כך שרשויות שהכנסותיהן מארנונה עסקית הן הגד
מהגידול בהכנסותיהן וכך במתווה יורד, כאשר רשויות שהכנסותיהן מארנונה שאינה  40%יפרישו 

מהגידול בהכנסות אלו,  10%למגורים הן הנמוכות ביותר באופן יחסי לרשויות האחרות,  יפרישו רק 
 סות מארנונה שאינה למגורים.באופן שישמר עבורן שיעור גדול יותר  מהגידול בהכנ

 
הכספים שהופרשו על ידי הרשויות המקומיות יועברו לקרן לתמרוץ דיור, שמתוכה הן יחולקו בין 

בשנה קלנדרית,  מקומית רשותשהוציאה דיור  יחידתהרשויות המקומיות באופן שעבור כל היתר לבניית 
 2,000בסך  מענקיום מתן ההיתר, לואילך, תהא זכאית הרשות בחלוף שלוש שנים מ 2021החל משנת 

, 2029(. כצעד משלים, עד שנת מענק להאצת דיור –ה השוטף מידי שנה )להלן לתקציב שיועברש"ח 
במידה והכספים שהצטברו בקרן לא יספיקו למימון המענקים להאצת דיור,  הממשלה תוסיף את הכספים 

לקיומה של הקרן, שבהן ההפרשה של  הנדרשים לקרן. זאת, באופן שיבטיח כי גם בשנים הראשונות
הרשויות לא בהכרח תספיק למימון כלל המענקים להאצת דיור שלהם יהיו זכאיות כלל הרשויות 

 המקומיות, יהיה המנגנון המוצע ישים.
 

באופן זה, ייווצר מודל שיפוי קבוע בגין היתרים לבניית יחידות דיור שתיתן הרשות המקומית, שמשקפים 
לקליטת תושבים חדשים אליה, באמצעות תשלום המענקים להאצת דיור. מענקים אלו  את מאמץ הרשות

נועדו לסייע לרשויות המקומיות לספק את השירותים הנדרשים לתושביהן, החדשים כמו גם הוותיקים, 
אשר קליטת כל תושב נוסף ברשות משפיעה על טיב השירותים שיקבלו, ולצמצם פערים בין רשויות 

היום נהנות מהכנסות גבוהות משמעותית מארנונה שלא למגורים ובהתאם טיב השירותים מקומיות אשר 
אשר הן נותנות לתושביהן, לעומת רשויות מקומיות אשר הכנסותיהן מארנונה כאמור אינן גבוהות. 
תמרוץ הרשויות המקומיות כאמור יהווה חלק משמעותי מהמדיניות הממשלתית  להגדיל את היצע הדיור 

 ת מחירי הדירות למגורים.ולמתן א
 

הקרן תפעל מחוץ לתקציב המדינה ותנוהל באופן עצמאי על ידי מועצה, אשר תהא אחראית על חלוקת 
תוכל מועצת הקרן לבצע בחינה מחודשת  2029הכספים שנצברו בה, בהתאם לאמור, כאשר החל משנת 

של הרשויות המקומיות להקצאת הכספים שנצברו בה החל משנה זו ואילך, בכפוף להסכמה רחבה 
 .להצעות החלוקה שתביא

 
המוצע, שלפיו מפרישות הרשויות המקומיות אחוז מסוים מהגידול בהכנסותיהן  יצוין, כי המודל

מארנונה שאינה למגורים לקרן, אשר ממנה הכנסות אלו מחולקות מחדש בין כלל הרשויות המקומיות 
מינסוטה בארצות הברית  במדינת בהצלחה הפועל מודל על באופן שמבטא את הפערים ביניהן, מבוסס

 .1971מאז שנת 
 

 שיעור העדכון
באופן אוטומטי. כעת, מכיוון  העדכון שיעורתעריפי הארנונה מתעדכנים בכל שנה לפי כאמור לעיל, 

שקיים פער בין תעריפי הארנונה למגורים לתעריפי הארנונה לסוגי נכסים שאינם מגורים, מוצע לתקן את 
ימשיכו להתעדכן בהתאם לשיעור העדכון ואילו סוגי  תעריפי הארנונה למגוריםש עדכון כךשיעור ה

נכסים שאינם למגורים יעודכנו רק במחצית מהשיעור האמור. על מנת להבטיח את הגמישות הנדרשת 
לרשויות המקומיות, ביחס להכנסותיהן נוכח תיקון זה, מוצע לקבוע במקביל כי באופן חד פעמי יוסמכו 

ללא אישור שר האוצר  5%רשויות המקומיות לעדכן את תעריף הארנונה למגורים שלהן בשיעור של עד ה
 ושרת הפנים.
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תיקון זה נועד לצמצם את הפערים בין תעריפי הנכסים השונים באופן מדורג, כמו גם למתן את ההשפעה 
 ילא. המשמעותית של שיעור העדכון על נכסים עסקיים, נוכח תעריפיהם הגבוהים ממ

 
 מדידה שיטת

שטח הנכס שיטת מדידה אחידה לצורך חישוב בכלל הרשויות המקומיות לא נהוגה מצב החוקי היום, ב
שטח נטו, שבמסגרתו נמדד -שיטות מדידה עיקריות. חישוב נטו 3, אלא נהוגות תשלום הארנונהלעניין 

ניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, למעט קירות חיצווכולל חדרי שירות ומרפסות סגורות  ,הפנים של הדירה
שטח ; חישוב ברוטו, שבמסגרתו נמדד חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומוסך

הפנים של הדירה כולל חדרי מגורים, פרוזדורים, אולם כניסה, מרפסות מקורות, חדרי שירות ובנייני עזר, 
מקלט, חנייה, ) רות חיצוניים ושטחים משותפיםקירות פנימיים, מרפסות ושטחים מקורים, לא כולל קי

 במבנה, כל השטח המקורהברוטו, שבמסגרתו נמדד -(;  חישוב ברוטוחדר כניסה, חדר מדרגות ומבני עזר
חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה ומחסן  ,לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות

 .המשמש את הבניין או המקלט
 

 86%-ברוטו, שבה משתמשות כ-המדידה הנפוצה ביותר ברשויות המקומיות היא חישוב ברוטושיטת 
מהרשויות המקומיות. שיטת מדידה זו מקלה באופן משמעותי על מדידת שטח הנכס של הנישום על ידי 
הרשות המקומית, שכן אין צורך בכניסה למבנה אלא די במדידה חיצונית פשוטה, אשר יכולה להיעשות 

צעים טכנולוגיים זמינים. אלא שנוכח דיני ההקפאה אין באפשרות הרשויות המקומיות לשנות את באמ
שיטת החישוב הנהוגה בהן ואף לא הוסמכו שר האוצר ושרת הפנים לאשר שינוי כאמור לרשות מקומית 

 מסוימת שתבקש זאת. 
 

ולעבור לשיטת מדידה לכן, מוצע לקבוע כי רשות מקומית אשר תבקש לשנות את שיטת המדידה שלה 
ס שימדד, תוכל להגיש בקשה לאישור השינוי האמור על ידי שרת נכמרחיבה יותר, באופן שיורחב שטח ה

 הפנים ושר האוצר.
 

 מבנים שנהרסו או ניזוקו ודירות נופש
מחירי הדיור הגבוהים מחייבים התייחסות ומציאת פתרונות למצב במגוון היבטים. מוצעים כעת כמה 

 שר זה.כלים בהק
  

לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, ומשכך  330השמשת מבנים שנהרסו או ניזוקו, בנסיבות האמורות בסעיף 
זכאים לפטור מארנונה לתקופה מסוימת, תגדיל את היצע הדירות בשוק ותוכל להוות פתרון ראשוני מהיר 

עדים לתעשיה, מסחר למצב. כך ביחס למבנים המיועדים למגורים בעיקר, אך גם ביחס למבנים המיו
ותעסוקה, השמשתם צפויה לתרום משמעותית להכנסות הרשויות המקומיות ולהיטיב עם תושביהן. לכן, 
מוצע לקצר את התקופה שבה זכאים מבנים כאמור לפטור מארנונה, משלוש שנים לשנתיים בלבד, 

ייב בארנונה על פי תקופה אשר תימנה ברציפות או במצטבר, ולאחריה יהיה בעליו של מבנה כאמור ח
 סיווגו והכל לפי צו המסים של הרשות המקומית. 

 
עוד מוצע להנחות את שר האוצר ושרת הפנים לתקן את תקנות הארנונה ולהוסיף להגדרה של בתי מלון 

משמש למתן שירותי לינה עבור אורחים מתחלפים במסגרת פעילות השכרת הנכס לטווחי כל נכס אשר 
  . ימים בשנה 90לה על לתקופה העו זמן קצרים

 
 בתי תוכנה

במצב החוקי הקיים, בתי תוכנה הינם חלק מסיווג ראשי של "תעשיה", כקבוע בתקנות הארנונה. אלא 
שנוכח שינויים טכנולוגיים בשנים האחרונות, אשר הביאו לשינויים בשוק העבודה, השתנה אופיים של 

אלא לפיתוח ומחקר, ולכן הסיווג הראשי רבים מאותם בתי תוכנה, שאינם משמשים היום לתעשיה 
המתאים להם הוא דווקא "משרד, שירותים ומסחר". לכן, מוצע להנחות את שר האוצר ושרת הפנים 

)שירותים ענפי שירותים בתחום ההייטק לתקן את תקנות הארנונה ולקבוע כי בתי תוכנה אשר משמשים ל
ענפי ם ומסחר" ואילו בתי תוכנה שמשמשים לעתירי ידע בהייטק( יכללו בהגדרה של "משרד, שירותי

לדירוג ההייטק )תעשיות טכנולוגיה עילית( יכללו בהגדרה של "תעשיה", הכל בהתאם  תעשייה בתחום
 לשכה המרכזית לסטטיסטיקה של תחום ההייטק.ה
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 תשתיות לאומיות, חניונים ללא תשלום ובתי חולים סיעודיים גריאטריים
ר ושרת הפנים לתקן את תקנות הארנונה לקביעת סוג נכס של תשתיות מוצע להנחות את שר האוצ

, וסוג נכס של חניונים ומתקני חשמל תחנות כחה אשר תכלול מתקני טיפול בשפכים, לאומיות, הגדר
 ללא תשלום, ולקבוע את הסכום המרבי והמזערי לארנונה כללית שתוטל עליהם.

 
להגדרה של "מבנה מגורים", ש כך הארנונה תקנות את קןלת הפנים ושרת האוצר שר את להנחות מוצע כן

אשר היום כוללת בית אבות, יתווסף גם בית חולים סיעודי גריאטרי. זאת, שכן מהותית בתי חולים אלה 
דומים לבתי אבות, לרבות מבחינת אופי הטיפול ומשך השהייה הממושך של המטופלים בהם, אשר לרוב 

ם תובטח אחידות בסיווג בתי חולים כאמור בין הרשויות המקומיות, אף מסיימים בהם את חייהם. כך ג
, שמייקר את תשלומי הארנונהבאופן  חלקן מסווגות אותם תחת "בית חולים"כאשר במצב הדברים היום 

  ורשויות אחרות תחת "מבנה מגורים". 
 

 טוהר המידות בשלטון המקומי
 ידו לצורך-יהודה ויינשטיין, דוח שמונה על הוגש ליועץ המשפטי לממשלה דאז, מר כשש שניםלפני 

  י.בחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומ
המלצות הצוות התקבלו בהסכמת רוב חבריו שהיו נציגי משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל 

 .והשלטון המקומי
 

ויות של הרשויות המקומיות יש פוטנציאל גורמים רבים שהופיעו בפני הצוות העלו כי בתהליכי ההתקשר
משמעותי לסטייה מדפוסי התנהלות תקינים עד כדי שחיתות, בין היתר נוכח העובדה שמדובר במסלול 
מרכזי שאליו מנותבים כספי הציבור. נוכח האמור, חלק מעבודת הצוות הוקדשה לבחינת השאלה האם 

המקומיות מספיקים על מנת לסייע במניעת הכללים המחייבים ביחס להתקשרויותיהן של הרשויות 
 בכלל.שחיתות ובהבטחת אמון הציבור בהליך המכרזי וברשויות המקומיות 

 
אחת ההמלצות העיקריות של הצוות בהקשר זה הייתה לעניין שינוי הרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים 

רטו להלן, הצוות מצא ברשויות המקומיות באופן שיידמה לדין החל בשלטון המרכזי. מהסיבות שיפו
שההרכב הנוכחי של ועדות המכרזים ברשויות המקומיות מעורר קושי מובנה ואינו נותן מענה מספק 
לחשש מפני פגיעה בטוהר המידות ולצורך במניעת ניגוד עניינים בהתקשרויותיהן של הרשויות 

 ת.המקומיו
 

סף" ו"שומרי  ("ל ועובדי המשרדמנכ)הרכב ועדת המכרזים בשלטון המרכזי כולל גורמים מקצועיים 
, באופן השואף להבטיח כי הוועדה תקבל החלטות מקצועיות, בהתאם לדיני (החשב והיועץ המשפטי)

המכרזים ותוך שמירה על מינהל תקין בעריכת המכרזים. בשלטון המקומי, לעומת זאת, ועדת המכרזים 
ידי מועצת הרשות -כבה נקבע עלנתפסת כאחת מבין ועדות מועצת הרשות המקומית ומכאן גם שהר

הבוחרת מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה. אם כך, הרכבה של ועדת המכרזים בשלטון המקומי מורכבת 
 ם.מנציגי ציבור בלבד שהם גורמים פוליטיי

 
לפיכך, הצוות המליץ כי הרכב ועדת המכרזים בשלטון המקומי ישונה כך שהוא יכלול את הגורמים 

טיים: מנכ"ל הרשות או נציגו; גזבר הרשות או נציגו; והיועץ המשפטי או נציגו. יצוין, המקצועיים הרלוונ
 .2007-כי הרכב זה הוצע גם במסגרת הצעת חוק העיריות, התשס"ז

 
 .את פקודת העיריותמוצע לאמץ את המלצת הצוות לעניין הרכב ועדת המכרזים ותפקידה ולתקן בהתאם 

 
 תקציב

 יעודכן בהמשך.
 עה על מצבת כוח האדםהשפעת ההצ

  אין.
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023. 
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 ייעול השימוש במקרקעין

 מחליטים
 

שמר עתודות קרקע לפיתוח עתידי ולאור מאמצי הממשלה לאור התמעטות הקרקעות הפנויות והצורך ל
להאצת השימוש באנרגיה מתחדשת בכדי להפחית פליטות גזי חממה ולעמוד ביעדים שקבעה הממשלה 

 שעניינה מעבר לכלכלה דלת פחמן:, 2021 ביולי 25מיום  171 בהחלטה מספר
 קרקעי ישראל הצעה לתיקוןלמועצת מ ימים 45בתוך  להגיש ישראל להורות ליו"ר מועצת מקרקעי . 1

 בהתאם לעקרונות הבאים:  החלטות המועצה
בהסכמת אגף  ימים מהחלטת המועצה, 45בתוך  ,תקבע הנהלת רשות מקרקעי ישראל .א

לקובץ החלטות  7.5מחירון בעד הקצאת קרקע למתקני ייצור חשמל כאמור בפרק התקציבים, 
מתקני אגירת  , ובכלל זהר החשמלבהם מתקיים הליך תחרותי על מחי מועצת מקרקעי ישראל

, אנרגיה שאובה ותחנות כוח. המחיר ייקבע בהתאם להספק ייצור האנרגיה של המתקן גיהאנר
. המחירון יתעדכן מעת לעת על מנת לצמצם סבסוד צולב, ככל הניתן, וללא תלות בטכנולוגיה

 .בין מחיר הקרקע למחיר החשמל
, בהסכמת אגף הימים מהחלטת המועצ 45בתוך תקבע, הנהלת רשות מקרקעי ישראל  .ב

חניוני תחבורה  קרקע עבור להקצאתמחירון התקציבים ולאחר שהתייעצה עם שרת התחבורה, 
 לפי העקרונות הבאים: לגורם ממשלתי או רשות מקומיתציבורית 

 אזורים. 6ולכל היותר  אזוריםייקבע לפי המחירון  (1
מחיר המופחת להקצאת קרקע ל הוראות הקבועות ביחסייקבע בהתבסס על ההמחירון  (2

כפי שנקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  הרשויות המקומיותלצרכי ציבור עבור 
4.13.3. 

יכלול החוזה את כלל השימושים  של מקרקעין עבור חניוני תחבורה ציבורית בהקצאה חדשה .ג
הוראות הנלווים ובכלל זה הפקת אנרגיה בדו שימוש כחלק מהשימושים המותרים, בכפוף ל

התכנוניות החלות על המקרקעין, והסכום שייקבע לתשלום יכלול את כלל השימושים הנלווים. 
מסחר נלווה בכפוף  10%המחיר שייקבע עבור הקצאת המקרקעין יכלול גם אפשרות לשלב עד 

 להוראות התכנוניות החלות על המקרקעין, ללא תשלום נוסף.
, בהסכמת אגף ימים מהחלטת המועצה 45תקבע, בתוך  הנהלת רשות מקרקעי ישראל .ד

 למתקני מחירון עבור הקצאת קרקעהתקציבים ולאחר שהתייעצה עם השרה להגנת הסביבה, 
ושמתקיים בהם הליך  פסולת אשר בגינם ניתנים מענקים מהקרן לשמירת הניקיון טיפול ומחזור

)להלן ההקמה תחרותי על מענק ההקמה, ומבלי שיחול סבסוד צולב בין מחיר הקרקע למענק 
 ( בהתאם לעקרונות אלו:טיפול ומחזור מתקני –
התכנוני הוא  םייעוד קרקעות למתקני טיפול ומחזור בין אםעל המחירון שייקבע יחול  (1

 .תעשייהבין אם מתקן הנדסי ו
ת לבחינת מדיניות הקצאת קרקע להקמת מתקנים בהתאם להמלצות הצווהמחירון ייקבע  (2

 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. 9.19מתוקף פרק שהוקם  לטיפול ומחזור פסולת
להנחות את יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה להביא הצעת הוראה למועצה הארצית לתכנון ובניה  . 2

ת ות מפורטותכניבמסגרתה יתוקנו  בדבר הכנת תכנית מתאר ארצית או תיקון תכנית מתאר קיימת
מתקן ניתן להקים כך שיהיה פסולת  יפול ומחזורטאיסור על שימושי  ותתעשייה הכולל ילאזור

  טיפול ומחזור באזורי תעשייה כאמור.
להורות למנהלת הכללית של מנהל התכנון לפעול מול הועדות המחוזיות כך שבמסגרת העבודה על  . 3

בהתאם קן טיפול ומחזור תכניות חדשות לאזורי תעשייה ייכללו מגרשים המאפשרים שימוש למת
 ימים מהחלטה זו. 60בתוך  ת שיציג המשרד להגנת הסביבהלפרוגרמה מקובל

ומנהל התכנון, לאתר ולגבש  משרד להגנת הסביבה, בשיתוף הלהורות לרשות מקרקעי ישראל . 4
רשימת מגרשים פוטנציאליים בקרקע מדינה בייעוד תעשיה או מתקן הנדסי, עבור הקמת מתקני 

 טיפול ומחזור.
האוצר, לגבש מתווה לתמיכה בהקמת מתקני טיפול ומחזור להורות למשרד להגנת הסביבה ומשרד  . 5

פסולת, במסגרתו התחרות תהיה על גובה מענק הקמה הנדרש, וזאת בשיתוף רשות מקרקעי ישראל 
  .4ביחס לאופן הקצאת המגרשים האמורים בסעיף 
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-, להקים צוות ביןלצורך שכלול שוק הטיפול ומחזור של פסולת וקידום חלופות להטמנת פסולת . 6
אשר יעסוק בחסמים השונים הקיימים בשוק משרדי בראשות הממונה על התקציבים או מי מטעמו 

. בצוות יהיו ובכלל זה היבטים תחרותיים וכן התנגדויות מקומיות להקמת מתקנים לטיפול ומחזור
המנהלת הכללית של המשרד להגנת הסביבה, חברים המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, 

 ו מי מטעמם., אהחשב הכללי
מתן מענה לצרכי ציבור תוך ניצול יעיל של הקרקע, והגברת ההיתכנות לקידום תכניות לשם  . 7

להתחדשות עירונית ותכניות בסמיכות לתחנות הסעת המונים, לתקן את חוק התכנון והבניה, כך 
שמוסד תכנון יהיה רשאי לקבוע בתכנית מפורטת הוראות המקנות חלק ממבנה לטובת שימוש 

( אשר יהיה בבעלות הרשות המקומית או המדינה לפי העניין וזאת החלק הציבורי –ורי )להלן ציב
 ,2022–ב(, התשפ"138התכנון והבנייה )תיקון מס' הצעת חוק ל 9-ו 8 פיםבהתבסס על נוסח סעי

 שינויים הבאים: הבהרות ולכפוף לבקריאה ראשונה, וזאת  שאושרה 
שנים לפחות  25ימוש שאינו ציבורי, יותר רק לאחר שחלפו שינוי ייעודו של החלק הציבורי, לש .א

 ממועד ההקניה.
בניית המעטפת של החלק הציבורי תבוצע על ידי היזם, בעוד שעבודות הגמר בחלק הציבורי  .ב

 ייעשו על ידי הגורם שלו הוקנה החלק הציבורי או על ידי מי מטעמו בהתאם לכל דין.
 שבחה לצורך חישוב היטל ההשבחה שבו יחוב היזם.עלויות בניית המעטפת יקוזזו מבסיס הה .ג
לא ייקבע תנאי בתכנית או בהיתר או בכל דרך אחרת שמשמעותו חיוב יזם בביצוע עבודות  .ד

כהגדרתם  –פיתוח על חשבונו, אלא לפי הוראות החלטה זו בלבד. לעניין זה, "עבודות פיתוח" 
 א לפקודת העיריות.198בסעיף 

יתוקן, כך שוועדה מקומית לא תהיה רשאית  1965–בניה, התשכ"הא לחוק התכנון וה197סעיף  .ה
 הנובעות מהחלק הציבורי. 197לדרוש כתב שיפוי בעבור תביעות שיוגשו לפי סעיף 

 
 בהחלטה זו:

מתקני מיון, מתקני השבה, מתקני טיפול אנאירובי וכן מתקנים  –"מתקני טיפול ומחזור פסולת" 
מעת לעת על ידי הנהלת רשימת המתקנים תעודכן  ;נים האמוריםאו יותר מהמתק 2משולבים הכוללים 

 .רשות מקרקעי ישראל לפי בקשת המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר
 

 דברי הסבר
 

 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי
 

 1סעיף 
הפחתת פליטות , קובעת יעדי , שעניינה מעבר לכלכלה דלת פחמן2021ביולי  25מיום  171החלטה מספר 

המהווה שנת הבסיס. בנוסף לכך קובעת  2015ביחס לשנת  27%בשיעור של  2030גזי חממה לשנת 
מהפליטות שמקורן מייצור חשמל, וכן  30%ההחלטה יעדי הפחתה לפי סקטורים, ובכלל זה הפחתה של 

יעור של הפחתה בשמהפליטות שמקורן בפסולת מוצקה. כמו כן קובעת ההחלטה יעד  47%הפחתה של 
גידול בלימת . בסקטור התחבורה נקבע יעד 2030בכמות הפסולת העירונית המוטמנת עד לשנת  71%

לשנת בלבד  3.3%, כך שסך הגידול בפליטות יעמוד על 2030בפליטות שמקורן בתחבורה עד לשנת 
 הבסיס.

 
יות אנרגיה בכדי לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות שמקורן מייצור חשמל, יש לקדם באופן נרחב תשת

מתחדשת. אחד ההיבטים הכרוכים בכך הוא נושא הקרקע עליה יוקמו תשתיות האנרגיה המתחדשת. 
בכדי להקל על הקצאות הקרקע לצרכים אלה, ולהימנע מקביעת שומות פרטניות, מוצע כי הנהלת רשות 

לקובץ  7.5ק בפר האמוריםמתקני ייצור חשמל מקרקעי ישראל תקבע מחירון אחיד לקרקע שתוקצה עבור 
מתקני אגירת אנרגיה, טורבינות רוח, אנרגיה שאובה להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, ולכל הפחות 

לייצור חשמל בתנאים אידיאליים  המתקן ההספק החשמלי של ותחנות כוח. המחיר ייקבע על פי
 גודל המגרש. (, ולא לפיבתנאי אור ישירים –מל פוטוולטאי כאשר מדובר במערכת לייצור חש –)לדוגמה

 
בכדי לעמוד ביעדי בלימת הגידול בפליטות שמקורן מתחבורה, נדרש בין היתר להרחיב את השימוש 
בתחבורה ציבורית ובכל זה באוטובוסים. לצורך כך נדרשת הקמתם של חניוני תחבורה ציבורית. בהיבט 

עבור הקצאת קרקע  הקרקע, מוצע כי הנהלת רשות מקרקעי ישראל תקבע מחירון אחיד על פי אזורים
מערך הקרקע,  36.4%לגורמים ממשלתיים ורשויות מקומיות. כמו כן מוצע כי המחיר ישקף תשלום של 
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לעניין הקצאת קרקע לרשויות מקומיות  4.13.3ת מועצת מקרקעי ישראל מס' שנקבע בהחלטבהתאם למה 
תמורה ומדינת ישראל  עבור צרכי ציבור. המצב הקיים בו רשות מקומית מפקיע לעיתים חניון ללא

 100%משלמת לה שכירות מלאה או מופחתת לפי מו"מ עסקי בעוד שלפי הוראות רמ"י למדינה ישולמו 
משווי הקרקע מייצרת תופעות אנומליות שגורמי תחבורה מעדיפים רישום של חניון על שם רשות 

ם ובכלל זה הפקת אנרגיה נלוויהשימושים המקומית. בנוסף, מוצע כי מחיר זה יהווה תשלום גם בעבור 
 מהשטח. 10%וכן מסחר נלווה בשיעור של עד  שימוש-בדו

 
בכדי לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות שמקורן בפסולת מוצקה וביעדי הפחתת הטמנת פסולת מוצקה, 
נדרש להקים מתקנים לטיפול ומחזור פסולת, ובכלל זה מתקני מיון, מתקני עיכול אנאירובי, מתקני 

מתקני השבה ומתקנים משולבים. המשרד להגנת הסביבה פרסם מספר קולות קוראים קומפוסטציה, 
לתמיכה בהקמת מתקנים במימון קרן הניקיון אולם ההיענות לקולות קוראים אלה מועטה, והממשלה לא 
הצליחה בשנים האחרונות להקים כמות משמעותית של מתקנים. חלק מהסיבות לקושי בהקמת מתקנים 

הצוות לבחינת מדיניות הקצאת קרקע להקמת מתקנים לטיפול חום התכנון המקרקעין. נובע מחסמים בת
, בחן חסמים אלה וגיבש לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 9.19ומחזור פסולת שהוקם מתוקף פרק 

 מסמך המלצות, ובהחלטה זו מיושמות חלק מהמלצותיו כמפורט להלן.
ולאפשר מעבר לשיטת תמיכות שבה ייערך  ,ם האמוריםעבור המתקניקל על הקצאות הקרקע בכדי לה

רשות מקרקעי מוצע כי הנהלת מכרז שבמסגרתו יזמים יתחרו על מענק הקמה מינימלי מקרן הניקיון, 
המחירון ייקבע ם לטיפול ומחזור פסולת כאמור. ור מתקנישתוקצה עבלקרקע ישראל תקבע מחירון אחיד 

 .בהתאם להמלצות הצוות
 

 2-5סעיפים 
שנן כיום תכניות מפורטות לאזורי תעשיה אשר כוללות מגבלות על הקמת מתקני טיפול ומחזור פסולת י

בתחומן, ללא הצדקה סביבתית. על מנת לאפשר הקמת מתקנים באזורי תעשיה, ולא בשטחים הפתוחים, 
, ובניהמבלי לתקן את התכניות האמורות באופן נקודתי מוצע להטיל על יו"ר המועצה הארצית לתכנון 

להביא הצעת הוראה למועצה הארצית לתכנון ובניה בדבר הכנת תכנית מתאר ארצית או תיקון תכנית 
בקרקע מתוכננת בייעודי תעשיה או מתקן הנדסי שלגביה נקבע אשר הוראותיה יקבעו כי  ,מתאר קיימת

להקים מתקני  מחזור פסולת, ניתן יהיהם לטיפול ובתכנית מפורטת איסור הקמת מתקני באופן קטגורי
המשרד להגנת הסביבה, כי לא נוצר מפגע  או אישור היחידה הסביבתיתלטיפול בפסולת, זאת בכפוף 

סביבתי המגביל מגרשים סמוכים בתוכנית. תיקון זה ייגבר על הוראות מגבילות אשר קיימות בתכניות 
לפעול מול הועדות  להורות למנהלת הכללית של מנהל התכנוןלגבי תכניות חדשות, מוצע  מפורטות.

זורי תעשייה ייכללו מגרשים המאפשרים שימוש כניות חדשות לאת קידוםהמחוזיות כך שבמסגרת 
בנוסף לכך, בכדי לקדם הקמת ובלת שיציג המשרד להגנת הסביבה. למתקני פסולת בהתאם לפרוגרמה מק

רשות צע להנחות את מו ,שבמסגרתם יתחרו היזמים על גובה מענק מינימלי מכרזים מתקנים באמצעות 
רשימת מגרשים לגבש מקרקעי ישראל, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון, לאתר ו

המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר יגבשו את המתווה המפורט  .פוטנציאליים עבור הקמת המתקנים
שות מקרקעי במסגרתו תתקיים תחרות על גובה מענק ההקמה מקרן הניקיון, וכן יקבעו בשיתוף עם ר

 ישראל, את אופן הקצאת הקרקע עבור מתקני טיפול ומחזור פסולת.
 

 6סעיף 
מהפסולת הביתית בישראל מוטמנת, ופסולת זו מהווה מקור לכעשרה אחוזים מפליטות גזי  80%-כ

החממה בישראל. לפי מיפוי צרכים שערך המשרד להגנת הסביבה, בכדי להפחית את שיעור ההטמנה וכן 
מתקני טיפול ומחזור פסולת מסוגים שונים בעשור הקרוב.  51-גזי החממה נדרש להקים כ את פליטות

בכדי לאפשר הקמת מתקנים בכמות משמעותית שכזו, נדרש לטפל בחסמים שונים להקמת המתקנים. 
בהחלטה זו מוצעים מספר צעדים לצורך טיפול בחסמי התכנון והמקרקעין. בכדי לטפל בהיבטים נוספים, 

משרדי שיעסוק -, מוצע להקים צוות ביןnimby – not in my back yard)ם תחרותיות ונימבי )וביניה
 בנושא.

 
 7 סעיף

מדינת ישראל צפויה  2050, בשנת OECD -על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והערכות ארגון ה
לו מבחינת היצע להפוך למדינה הצפופה בעולם המערבי. על מנת שניתן יהיה להתמודד עם הערכות א

הדיור, יש לאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע באמצעות שילוב שימושים שונים באותו המתחם, כגון 
מבני ציבור, תעסוקה ומבני מגורים. ההפרדה בין מגרשים המיועדים למטרות שונות, ובפרט הפרדתם 

ת קשיים בקידום בנייה של מגרשים המיועדים לצורכי ציבור ממגרשים המיועדים למטרות אחרות, יוצר
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רוויה באזורים דלים בקרקע ובעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית, המהווים שיעור ניכר מהיקפי 
 התכנון העתידיים למגורים.

, לקבוע הוראת הפקעה או להפריש 1965-מלבד האפשרות הקיימת כיום בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה
שבו מוסדות התכנון יהיו מוסמכים לכלול בתכנית מפורטת שטחים לצורכי ציבור, יש לאפשר מנגנון 

הוראה על כך שחלק מסוים ממבנה שאינו מיועד לצרכי ציבור, ייועד לצורכי ציבור ויירשם על שם הרשות 
 .או המדינה המקומית

הליך זה יחול על תכניות מפורטות ומשביחות, אשר מוסיפות שטח מותר לבניה מעבר לזה שהיה קודם 
החדשה או משנות ייעוד של המגרש או מוסיפות שימוש שמותר לעשות בו. שיעור החלק התכנית 

 מהשטח ששונה ייעודו. 15%משטח הבניה הנוסף, או על  25%הציבורי לא יעלה על 
בשלב התכנית ייקבע על ידי מוסד התכנון סל שימושים ציבוריים רלוונטיים, וכן יוגדר השטח מתוך 

מתוך המגרש אשר מיועד לשרת את הצרכים הציבוריים. בנוסף, למוסד התכנון הבניין או לחלופין השטח 
 . או המדינה תינתן סמכות לקביעת הוראה בתכנית המקנה את החלק הציבורי לרשות המקומית

בשלב המידע להיתר הועדה המקומית תידרש לפרט לגבי השימוש המסוים בחלק הציבורי וכן לגבי 
וש זה )עבודות שקיים הכרח לבצען במסגרת  בניית החלקים האחרים עבודות המעטפת הנדרשות לשימ

 במבנה שאינם החלק הציבורי, ושביצוען הינו תנאי לקבלת תעודת גמר(.
לעניין עלויות הבנייה, עלויות בניית החלק הציבורי יקוזזו מבסיס ההשבחה, כך שלמעשה היזם והרשות 

 הציבורי. המקומית יתחלקו בעלויות בניית המעטפת של החלק
 יודגש כי הטלת מטלות פיתוח על היזם, תתאפשר אך ורק בהתאם להוראות שיחוקקו על פי החלטה זו.

 
 תקציב

 .אין
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
  אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
רד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של מש

2023. 
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 ייעול הליכי תכנון ורישוי בניה

 מחליטים
 

כחלק מפעולות הממשלה להתמודדות עם משבר הדיור בישראל ובמטרה לייעל את שרשרת הייצור של 
 הדירה ובכך להגדיל את היצע הדיור בהתאם למדיניות הממשלה:

בהתאם לעקרונות  חוק התכנון והבניה( –)להלן 1965–התכנון והבניה, התשכ"ה לתקן את חוק . 1
 הבאים:

 ייעול הליכי התכנון בוועדות מחוזיות:

 30תכנית מפורטת הכוללת הוספה של עד א)א( לחוק התכנון והבניה יתוקן כך ש62סעיף  .א
משטח  10%של עד ולייעודים נלווים בהיקף  מ"ר למגורים 3,000תוספת של עד או יחידות דיור 

 תהיה תכנית בסמכות ועדה מקומית. התכנית,
מחוזית הכוללת מעל ועדה תכנית בסמכות א)ב( לחוק התכנון והבניה יתוקן כך ש109סעיף  .ב

על ידי מזכיר חודשים ממועד הגשתה, תועבר  18בתוך  לגביהיחידות דיור, שלא הוכרע  100
)ד( לחוק 6סעיף  שמונתה לפיארצית לדיון בוועדת משנה של המועצה ההוועדה המחוזית 

לבקשת הוועדה המחוזית, מטעמים מיוחדים התכנון והבניה. יו"ר המועצה הארצית יהיה רשאי 
 להותיר את התכנית בוועדה המחוזית. ,שיירשמו

בחינת לשכת התכנון המחוזית, יועלו העקרונות לאתר ל ככל שמוגשים עקרונות לתכנית .ג
ימים מהגשתם. במידה ומדובר בעקרונות לתכנית  30תוך האינטרנט של מינהל התכנון ב

ימים מיום  60 -לוועדה המחוזית לא יאוחר מ ווצגיחידות דיור ומעלה, הם י 100הכוללת 
 ם.הגשת

 האצת התכנון בקרקע פרטית:
בעל עניין  ,לחוק התכנון והבניה כך שלצורך תכנון בקרקע פרטית (1()1)בא61קן את סעיף לת .ד

מהזכויות בחלק מסוים מהקרקע הנכללת בתכנית, בין  51%שיש לו לפחות  בקרקע ייחשב מי
אם בעצמו או יחד עם אחרים, לאחר שהשיג את הסכמתם ולאחר פרסום הודעה על הכוונה 

ימים  30לאחר  לעניין זה, אי הבעת התנגדות להגשת התכנית תיחשב כהסכמהלתכנון בקרקע. 
יהיה בהתאם  פומבי על הכוונה להגיש תכנית סוםמיום פרסום הודעה על הכוונה לתכנון. פר

 לחוק התכנון והבניה.  149להוראות סעיף 
 האצת הליך הרישוי:

מסלול רישוי באמצעות מורשה להיתר ולקבוע שנו לחוק התכנון והבניה 158את סעיף לבטל  .ה
 .יחול בתחומי כל הרשויות המקומיות

 על פרק ה' לחוק התכנון והבניה,ב רעל אף האמוחוק התכנון והבניה ולקבוע כי  את לתקן .ו
(, יחולו להיתר הבקשה –)להלן  יחידות דיור לפחות 40בנייה של  תלהיתר הכולל בקשה

 הוראות אלו לעניין רשות הרישוי:
 בצו, בהתאם להמלצת מנהל מינהל התכנון, כי משך הוצאת ההיתרים יכריז שר הפנים (1

ינהל התכנון כאמור תימסר לאחר המלצת מנהל מ ;חורג מגדר הסבירבוועדה מקומית 
קבלת חוות דעת מראש אגף ועדות מקומיות בדבר חריגות במשך הליך הרישוי ולאחר 

 שקיים שימוע ליו"ר הועדה המקומית.
(, יהיה ניתן להגיש בקשה להיתר 1הכריז שר הפנים על ועדה מקומית בהתאם לסעיף ו) (2

עצה הארצית שמונתה על פי סעיף יו"ר וועדת המשנה למוגם לרשות רישוי שהרכבה יהיה 
 .)ה( לחוק התכנון והבניה ומתכנן ועדת המשנה6

ועדת המשנה (, תיחשב 2לעניין בקשה להיתר שהוגשה לרשות הרישוי האמורה בסעיף ו) (3
 .כוועדה המקומית )ה( לחוק התכנון והבניה6למועצה הארצית שמונתה לפי סעיף 

ומית לפי סעיף זה תהיה בסמכות ועדת סמכות ערר על החלטת רשות רישוי או ועדה מק (4
 א לחוק התכנון והבניה.12ערר מחוזית כאמור בסעיף 

 האצת מימוש היתרי בניה:

לחוק התכנון והבניה ולקבוע כי לוועדת הערר המחוזית תהיה הסמכות  152ן את סעיף לתק .ז
חלק במידה ונושא הערר אינו משפיע באופן משמעותי על  ,שלא לעכב היתר, כולו או חלקו

מהיתר הבניה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הערר. בנוסף, ועדת הערר תהיה מוסמכת 
בסכום שתקבע, כתנאי לעיכוב מתן ההיתר כולו או  על ידי העורר על הפקדת ערבות להורות 
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חלקו, עד להכרעה בערר, או להורות על מתן ערבות כתנאי למתן ההיתר, כולו או חלקו, כדי 
 זרת המצב לקדמותו ככל שהערר יתקבל.להבטיח את הח

מקומית ועדה לחוק התכנון והבניה ולקבוע כי בעררים על תכניות בסמכות  112לתקן את סעיף  .ח
גדותו לתכנית נדחתה, ומי שהשמיע טענות ניח"ד, מגיש התכנית, מי שהת 30הכוללות מעל 

 .הוועדה המחוזיתרשאי לערור על הכרעת הוועדה רק ברשות יו"ר יהיה )ב( 106לפי סעיף 
על מנת להסיר חסמים לקידום תכנון בקרקעות פרטיות מרובות בעלים, להטיל על שר הפנים לתקן  . 2

 , בהתאם לעקרונות הבאים:איחוד וחלוקהלתקנות  15את סעיף 
נערכה תכנית בקרקע פרטית מרובת בעלים על ידי יזם, תחול על בעל הזכות במקרקעין החובה  .א

 שלתית, לפי העניין, את הוצאות עריכת התכנית.לשלם יזם או לחברה הממ
ותקנותיו חלות עליו  1992-ביחס ליזם שחוק חובת המכרזים התשנ"בהוצאות עריכת תכנית  .ב

 על ידי אותו יזם.  קבעו לפי סכומי ההוצאות ששולמו בפועליי
שר בצו על ידי  ייקבעו שיחולו על בעל הזכות במקרקעין הוצאות עריכת התכנית של יזם פרטי .ג

. צו כאמור תעריפי התכנון של משרד הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר, ויתבססו על הפנים
 .ימים מיום התקנת התקנות 30תוך ב יפורסם

לפי שוויים היחסי של מגרשיהם של הבעלים  הוועדה המקומיתתתבצע על ידי גביית ההוצאות  .ד
בלת ההקצאה והאיזון, לפי ביחס לשווי הכולל של התכנית, כמפורט בטבלת ההקצאה או בט

 (.שיעור תשלומי הבעלים -העניין ) להלן 
ממועד קביעת הוצאות התכנית ועד למועד הוצאת היתר הבנייה, יישאו תשלומי הבעלים  .ה

 א לחוק. 265בהפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 
למבקש ללא תשלום שיעור תשלומי  או אישור להקלה או לשימוש חורג לא יינתן היתר בניה .ו

 ים המוטל עליו.הבעל
ועדה מקומית תודיע בדואר רשום לכל אחד מבעלי המקרקעין שבמתחם התכנית, את שיעור  .ז

למועד הוצאת ההיתר, וכי  דדה עמתשלומי הבעלים המוטל עליו ושהתשלום נושא ריבית והצ
 לא יינתן היתר בנייה ללא הסדרת התשלום. 

מכוח סעיף זה ליזם התכנית בתום ועדה מקומית תעביר את התקבולים שגבתה מבעלי הקרקע  .ח
 ימים מיום הגביה. 30

משרדי בראשות ראש מטה התכנון הלאומי לבחינת הקמת מכוני רישוי במסגרתם -להקים צוות בין . 3
יום את מסקנותיו.  180תתבצע הבקרה המרחבית ובקרת התכן, ויינתנו היתרי בניה. הצוות יגיש בתוך 

נהל התכנון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, המנהל הכללי בצוות יהיו חברים המנהלת הכללית של מ
או מי  ,של משרד הפנים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, והממונה על התקציבים

 מטעמם.
 

 בהחלטה זו : 
 בעל זכות במקרקעין במתחם האיחוד וחלוקה עליו נערכת התכנית.  –"בעל זכות במקרקעין" 

 כל מי שיוזם תכנית. –"יזם" 
 בעלים או יותר.   10קרקע הכוללת  –קע מרובת בעלים" "קר

 
 דברי הסבר

 
 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי

שוק הדיור הוא אחד השווקים שהתמורות בו הן המשמעותיות ביותר עבור משקי הבית בישראל לאור 
אחוזים מסך  25-על כ היקף ההוצאה החודשית הממוצעת של משק בית על שירותי דיור אשר עומדת

ההוצאה. בשנים האחרונות אנו עדים לעליות משמעותיות במחירי הדיור שבחלקן קשורות לצד ההיצע. 
מעבר לכך, קצב גידול האוכלוסייה בישראל מייצר צורך טבעי להגדלה מתמדת של היצע הדיור. לצורך 

לטה זו כוללת צעדים לייעול הגדלת ההיצע יש לייעל את כלל השלבים בשרשרת הייצור של הדירה. הח
 הליכים בשלבי התכנון והרישוי, בהתאם למדיניות הממשלה.

 1סעיף 
 ייעול הליכי תכנון בוועדות המחוזיות:

הוועדות המחוזיות לתכנון והבניה הן הוועדות בהן מאושרות מרבית יחידות הדיור. כך למשל, בשנת 
אלף יחידות דיור. עם זאת, מניתוח  108-ר מתוך כאלף יחידות דיו 82-אושרו בוועדות המחוזיות כ 2021

סוג התכניות בהן עוסקות הוועדות המחוזיות, עולה כי חלק משמעותי מהתכניות הן תכניות שוליות 
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, רוב התכניות שכללו תוספת של יח"ד, כללו פחות 2021בשנת  –הכוללות כמות קטנה של יחידות דיור
, משמעות לשוק הדיורפוגע במיקוד הוועדות בתכניות בעלות יחידות דיור. עיסוק בתכניות אלה  10-מ

. לאור זאת מוצע כי תכנית הכוללת וזאת בדגש על תכניות בקרקע פרטית שלהן אין מסלול מקביל בותמ"ל
ית )יצוין כי מ"ר למגורים תהיה תכנית בסמכות של כל ועדה מקומ 3,000יח"ד ועד  30תוספת של עד 

לחוק התכנון והבניה,  19בית שהיא למעשה ועדה מקומית לפי סעיף הדבר חל גם לגבי ועדה מרח
(. תיקון זה תואם את מדיניות הממשלה לביזור סמכויות והבניה התכנון חוק –להלן  1965-התשכ"ה

ב לחוק 28לשלטון המקומי. )יצויין כי במקרה של ועדה מקומית שאינה ממלאת את תפקידיה, סעיף 
נים להעביר את סמכויותיה לוועדה המחוזית, כך שאין חשש שלא יהיה התכנון והבניה מאפשר לשר הפ

 ניתן לקדם תכניות אלה(. 
 18לחוק התכנון והבניה, מחייב כיום את הוועדה המחוזית להכריע בתכנית שבסמכותה תוך  109סעיף 

 מהתכניות אינן מוכרעות על ידי הוועדה המחוזיות 30%-ממועד הגשתה. אף על פי כן, כ חודשים
עמידה בזמן האמור החוק מאפשר למגיש התכנית לפנות למזכיר -בתקופה האמורה בסעיף. במקרה של אי

הוועדה המחוזית בבקשה כי יעביר את התכנית לוועדת המשנה של המועצה הארצית. למרות זאת, לא 
ת הפעם האחרונה שהתכנסה ועדת המשנה לדיון בנושא זה היתה בשנ –נעשה כיום שימוש במנגנון זה

תכניות בלבד. בכדי לאפשר מעבר של תכניות לוועדת  4הגיעו לוועדה  2017-2019, ובשנים 2019
המשנה, ללא צורך בבקשה יזומה של מגיש התכנית, אשר יזמים נמנעים ממנה, מוצע כי תכנית הכוללת 

מועצה יחידות דיור תועבר לוועדת המשנה ללא צורך בבקשת היזם, תוך מתן אפשרות ליו"ר ה 100מעל 
 הארצית להחליט מטעמים מיוחדים  שלא להעביר את התכנית.

כיום לעתים אדם המתעתד להגיש תכנית לוועדה מחוזית, נפגש טרם הגשתה עם לשכת התכנון המחוזית 
לצורך הצגת עקרונות התכנית ובחינת ההיתכנות לקידומה. בכדי להגביר את השקיפות ביחס לטיפול 

הסטטוטוריים הקבועים בחוק התכנון והבניה, מוצע שעקרונות תכנית בתכניות טרם הגעתן לשלבים 
ימים מיום  30המוגשים לבחינת לשכת התכנון המחוזית יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל התכנון תוך 

שהוגשו ללשכת התכנון המחוזית. בנוסף מוצע כי אם מדובר בעקרונות תכנית שצפויה לכלול  לפחות 
ימים מיום שהוגשו ללשכת התכנון  60וצגו לדיון מקדים בוועדה המחוזית תוך יח"ד, העקרונות י 100

 המחוזית.
 

 האצת התכנון בקרקע פרטית:
גידול האוכלוסיה בישראל, יחד עם התמעטות משאב הקרקע, מייצרים אתגר משמעותי לשוק הדיור 

העירוני או בסמוך בישראל. באזור מרכז הארץ, חלק לא מבוטל מהקרקעות הפנויות המצויות במרקם 
לו, הן קרקעות בבעלות פרטית. מבחינה תכנונית, יש יתרון ניכר בתכנון של מתחמים גדולים הכוללים 
מספר רב של מגרשים, ולא בתכנון פרטני לכל מגרש. תכנון שכזה מאפשר ראיה רחבה ומתן מענה לצרכי 

 ציבור ותשתיות שישרתו את כלל המגרשים במתחם. 
 75הבניה, בתכנון בקרקע פרטית הכוללת ריבוי בעלים, נדרשת הסכמה של לפחות לפי חוק התכנון ו

אחוזים מהבעלים. מאחר ובמקרים רבים מדובר במספר גדול של בעלים, יש קושי בהשגת רף ההסכמות 
הקבוע בחוק. לפיכך, לאור היתרונות התכנוניים והאינטרס הציבורי, ובהתחשב בכך שמדובר בתכנית 

, ולראות את מי שלא התנגד באופן 51%-הקרקעות, מוצע להפחית את רף ההסכמה ל שתעלה את שווי
 אקטיבי כמי שמסכים להגשת התכנית.

 
 האצת הליכי הרישוי:

הליכי הרישוי בישראל עודם ארוכים ביחס למצב הרצוי, ודורשים שיפור וטיוב שיביאו להפחתה 
פורסם דו"ח מבקר  בשנה שעברההיתרי בניה. בבירוקרטיה הכרוכה בהליך, ולקיצור משכי הזמן להוצאת 

ימים בהיתר  407-ימים בהיתר ללא הקלות, ו 319המדינה אשר מצביע על משכי הזמן להוצאת היתר: 
הכולל הקלות. יש לציין כי זמנים אלו כוללים היתרים גם 'פשוטים' שאינם כוללים תוספת יחידות דיור. 

רים מתארכת במקרים רבים לשנתיים ואף יותר. התארכות בפועל, הוצאת היתר הכולל בניה חדשה למגו
הליכי הרישוי מטילה עומס בירוקרטי רב על היזמים והקבלנים, מעלה את עלויות המימון וכך מהווה 

 גורם נוסף לעליית מחירי הדיור. 
, 2022-ו 2021במסגרת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

, תוקן חוק התכנון והבניה כך שיתאפשר מסלול רישוי מקביל למסלול הרגיל, במסגרתו 2021-התשפ"ב
אדריכל שיוסמך כמורשה להיתר יוכל לתת היתר בניה במקום רשות הרישוי. לאחרונה אושרו במועצה 

כי  הארצית לתכנון ובניה התקנות שמסדירות לפרטים את מסלול זה. מוצע לתקן את החוק ולהבהיר
 מסלול זה יחול בכל תחומי הרשויות המקומיות.

ישנן ועדות מקומיות בהן הליך הרישוי מתארך באופן משמעותי יותר ביחס לממוצע. כדי להימנע מעיכוב 
מימוש של תכניות עם כמות משמעותית של יחידות דיור, מוצע לאפשר הוצאת היתר בניה במתחמי בניה 
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חומי ועדות מקומיות בהן משך הוצאת היתרים חורג מגדר הרגיל, יח"ד, המצויים בת 40הכוללים מעל 
במסגרת רשות רישוי ארצית אשר תתבסס על וועדת המשנה של המועצה הארצית, ותהווה סמכות רישוי 

 מקבילה.
 

 האצת מימוש היתרי בניה:
עד למתן  לא יינתן היתרמרגע שהוגש ערר על היתר בניה, כי  לחוק התכנון והבניה קובע)ב( 152סעיף 

החלטה בועדת הערר. הוראה זו ניתנת לפרשנות באשר לסמכותה של ועדת הערר להחליט כאמור, טרם 
 ההכרעה בערר לגופו. 

הקפאה גורפת של מתן ההיתר בשל כל ערר שהוגש, עד להכרעה בערר שיכול ואף תארך שנים ארוכות, 
 ין העורר.בין האינטרסים של מבקש ההיתר לב מאזנת בצורה סבירהתמיד לא 

לפיכך, מוצע להסדיר נושא זה ולקבוע כי לוועדת הערר יש סמכות להחליט, מטעמים שירשמו 
בהחלטתה, כי בנסיבות העניין אין מקום והצדקה לעכב את מתן ההיתר, כולו או חלקו, עד להכרעה 

היתר, בערר. החלטה מעין זה, יכול שתתקבל, בין השאר, אם ניתן להתיר חלק מהעבודות שהתבקשו ב
שלגביהן לא נטענו טענות בערר, כך למשל לגבי עבודות חפירה או פיתוח שעה שהערר נסוב על מספר 
הקומות או מספר יחידות הדיור וכיו"ב, או במקרים אחרים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הערר בשים 

 לב לנסיבות ולערר.
סכום שתקבע, כתנאי לעיכוב מתן בנוסף, מוצע ליתן סמכות לוועדת הערר, להורות על מתן ערבות ב

ההיתר כולו או חלקו, עד להכרעה בערר, או להורות על מתן ערבות כתנאי למתן ההיתר, כולו או חלקו 
 בהתאם להחלטה לפי סעיף זה, כדי להבטיח את החזרת המצב לקדמותו ככל שהערר יתקבל. 

נקבע בחוק התכנון והבניה כי מגיש לעניין הגשת ערר על אישור או דחיית תכנית בסמכות ועדה מחוזית, 
)ב( רשאי לערור על הכרעת  106התכנית, מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה, ומי שהשמיע טענות לפי סעיף 

הוועדה רק ברשות יו"ר הוועדה המחוזית. מוצע להחיל תנאי זה גם על תכניות בסמכות מקומית הכוללות 
 יח"ד. 30מעל 

 
 2 סעיף

מאפשר לרשות  ,2009-ת התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, תשס"טלתקנו 15תקנה  –ב 2סעיף 
מקומית לדרוש החזר הוצאות עריכת תכנית מבעלי הקרקע. על מנת לעודד יזמים לפעול לתכנון קרקעות 

עדה המקומית יהיה רשאי לדרוש החזר הוצאות ופרטיות, מוצע לתקן את התקנה כך שגם יזם שאינו הו
והיזם הינו חברת ממשלתית, אזי הוא כפוף לחוק חובת המכרזים וניתן להסתמך  עריכת תכנית. במידה

כפוף לחוק חובת  על הוצאותיו בפועל לשם קביעת סכום ההוצאות עבור עריכת התכנית. במידה ואינו
בצו על ידי שר הפנים בהסכמת שר האוצר, שייקבעו על בסיס  וקבעהוצאות עריכת תכנית ייהמכרזים, 

ון של משרד הבינוי והשיכון. הועדה המקומית תגבה את התשלומים מבעלי הקרקעות תעריפי התכנ
 ותעביר אותם ליזם התכנית.

 
 3 סעיף

בנוסף לצעדים האמורים לעיל בעניין האצת הליכי רישוי, בכדי לבחון אפשרות להקמת מכוני רישוי 
 משרדי.-רגיל, יוקם צוות ביןפרטיים שבמסגרתם ניתן יהיה להוציא היתר בניה במסלול מקביל למסלול ה

 
 תקציב

  אין.
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין.
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 אין.

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023. 
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 עול השימוש בשטחים חומים לטובת מוסדות חינוךיי

 מחליטים
 

על מנת לייעל את השימוש בקרקע המיועדת למבני ציבור ובין היתר מוסדות חינוך ומתן מענה לצרכים 
יקטים נרחבים להתחדשות המתעוררים מגידול האוכלוסייה הנגזרים מהיקפי הבניה עתידית ופרו

 עירונית:
דכן את המדריך להקצאת קרקע למוסדות ציבור כך שיקדם תכנון יעיל להטיל על מינהל התכנון לע . 1

  –יותר בתכניות עתידיות ביחס לתכנון מוסדות ציבור באופן הבא 
 מוסדות חינוך: .א

 הגדלת כמות הכיתות המומלצת לדונם. (1
ייעול האפשריות הקיימות בתדריך ביחס להקמת בתי ספר תוך עירוב עם שימושים  (2

 . במקרקעיןסחירים 
 סדות ציבור אחרים:מו .ב

ייעול האפשריות הקיימות בתדריך ביחס להקמת מוסדות ציבור תוך עירוב עם שימושים 
 ולעדכן את התדריך בהתאם.  במקרקעיןסחירים 

מתן אפשרות מוגברת לעירוב שימושים סחירים עם צפיפות גבוהה באזורים שמקודם בהם  .ג
 תכנון עבור קווי מטרו או אמצעי הסעת המונים.

הממשלה העוסקים במתן תמיכות או סיוע במימון מוסדות ציבור, לייעד  משרדיאת כלל  ותלהנח . 2
לבינוי מוסדות ציבור  ,מתוך כלל המימון הניתן לצורך בינוי 15%הקצאה בגובה של לפחות 

 העומדים באחד מהתנאים הבאים:
  סחירים באותו המבנה. במסגרת עירוב שימושים ציבור מוסדות בינוי .א
 דות ציבור שונים תוך יצירת מתחם ציבורי אחוד באותו המבנה.בינוי מוס .ב

משרדי בראשות מנהלת מנהל התכנון, ובהשתתפות משרד החינוך, משרד השיכון   -צוות בין  להקים . 3
אגף התקציבים באוצר, הרשות להתחדשות עירונית, מטה התכנון הלאומי לצורך בחינת צעדים 

ספר תוך שילוב אפשרויות נוספות לעירוב שימושים משלימים לקידום ועידוד בנייה של בתי 
מסחריים, ובדגש על מתן מענה לבעיה הקיימת בנושא המעילות בבתי הספר. הצוות יגיש את 

יום מקבלת  120המלצותיו לוועדת השרים לענייני תכנון, בניה מקרקעין ודיור  או לממשלה  בתוך 
 ההחלטה.

 
 דברי הסבר

 
  המדינה משק על והשפעה כלכליים נתונים, כללי רקע

 רכיב של מיטבי בניצול צורך יש הארץ במרכז פנויות בקרקעות והמחסור הדיור מחירי עליית לאור
 .עירונית בהתחדשות והן חדשה בבניה הן הקרקע

השנים  25מיליון יחידות דיור חדשות ב 1.5פי הערכות המועצה הלאומית לכלכלה יידרשו למעלה מ  על
 בייעוד לקרקע ביקוש מייצרת אוכלוסייה תוספת כלנה לצרכי גידול האוכלוסייה. הבאות בכדי לתת מע

"ר לערך ברמה מ 53 ל ביקוש מייצר בית משק כל -המעודכנות השטח מכסות בסיס ועל, ציבורי
יידרשו עשרות אלפי דונמים לצורכי ציבור בכדי  מכךהשכונתית )"טביעת הרגל הציבורית"(.  כתוצאה 

רקע זה התחדדה ביתר שאת ההכרה בצורך בבחינה מחודשת של  על .החזוייםי הגידול לתת מענה להיקפ
בנייה  פיפותהמכסות וכללי ההקצאה של הקרקעות לצורי ציבור, והתאמתם לניצול מיטבי של הקרקע בצ

, ואכן החלטת הממשלה 2016זה עמד לנגד עיני הממשלה בבואה לדון בנושא בשנת  דברהולכות וגדלות. 
. במהלך שנים 2018זה אכן פורסם בשנת  תדריךאת מנהלת התכנון לקדם את התדריך המעודכן. הנחתה 

 2016אלו עברה ההתחדשות העירונית בישראל תהליכים משמעותיים ביותר, כך לדוגמא בעוד בשנת 
, בנוסףהיתרי בנייה.  19,200כבר הוצאה כ  2021 תהיתרי בנייה בהתחדשות עירונית בשנ 12,600הוצאו כ 

 ההסדרים חוק במסגרת, הערים במרכזי עירונית התחדשות בקידום רבים משאבים משקיעה הממשלה
 אף והממשלה פרויקטים קידום על להקל במטרה משמעותי חקיקה תיקון קודם 2021-2022 לשנים

 במסגרת חתימה על הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית.  ש"חמיליוני  440הקצתה כ 
תדריך תכנוני למוסדות ציבור ולאור  הכנתשנים מההחלטה על  מחמשה למעל שעברו לאחר, כעת

והתפתחות המודל של עירוב הארץ  במרכזההתחדשות העירונית  פרוייקטיההתקדמות המשמעותית של 
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של הנחיות התכנון הקיימות  נוסף בעדכון נראה כי יש צורך  70שימושים סחירים בקרקעות וקידום תמ"א 
 דושים שקודמו בעולם התכנון בשנים האחרונות. שיביא בחשבון את החי

 
 התדריך עדכון -1 סעיף

 ציבור למוסדות תכנון לקדם התכנון גופי על הטילה 12.06.2013מיום  369מספר  הממשלה החלטת
קיבלה את עיקרי התדריך  2016. החלטת ממשלה נוספת בשנת הקרקע של מיטבי לניצול שיביא באופן

התדריך מנחה את התכנון המומלץ למגוון של מוסדות ציבור. התדריך מייצר . 2018והוא פורסם בשנת 
עירוניים, הן  ביישוביםמתייחסים לבניה   A+B הטיפוסים כאשר( A/B/Cשל בתי ספר ) טיפוסיםכמה 

תוך במוסדות חינוך קיים. מוצע להנחות את מנהל התכנון לקדם עדכון של התדריך  במרקםחדשה והן 
הקומות המומלצות לבנייה בשטחים הלימוד לדונם דבר שיביא  להגדלת  מספר  כיתותכמות  הגדלת

רחבת השימושים האפשריים בעירוב שימושים מסחרי כך קדם צעדים להלעל התדריך בנוסף, עירוניים. 
שהעירוב יתאפשר  גם בבית הספר. בנוסף, מוצע לעדכן את התדריך גם בנוגע למוסדות ציבור באופן 

על העדכון להביא בחשבון קיומם של  על הגברת הצפיפות ועירוב השימושים. לבסוף, כללי כך שיומלץ
קווי מטרו ואמצעי הסעת המונים נוספים המקודמים במרכז הארץ במטרה להביא לציפוף משמעותי 

 . בקרבתם
 

 הקצאת המימון -2 סעיף
ילדים ומעונות  גני ,ספר בתי כגון שונים ציבור מוסדות של הקמה מתקצבים השונים הממשלה משרדי

יום על ידי משרד החינוך, בתי כנסת על ידי המשרד לשירותי דת ומוסדות תרבות על ידי משרד התרבות 
 ועירוב ,והמסחר המגורים בתחומי שימושים עירוב מתקיים בהן ציבור מוסדות לעודד בכדיוהספורט. 

 דבר ציבוריים, שירותיםרחב של  וןמגו לקבל ניתן הםב מרכזים לייצר במטרה ,שונים ציבור מוסדות של
 מהתקציבים 15% ישריינו הרלוונטיים המשרדים כי לקבוע מוצע, במבנים השימוש לייעול שיביא

 .האמורים בקריטריונים העומדים למוסדות ציבור מוסדות לטובת המיועדים
 

 צוות הקמת -3 סעיף
אגף התקציבים באוצר, משרד משרדי בראשות מנהלת מנהל התכנון ובהשתתפות  -בין צוות להקים

 לאתר החינוך, מטה התכנון, משרד השיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. מטרות הצוות יהיו 
של מוסדות חינוך, כגון השימוש במעליות המותר  רוויה בנייה קידום בפני חסם המהווים נוספים נושאים

ציע ויחסמים  יאתרפסות ייעודיות. הצוות בלבד, שימוש בשטחי הגג של בתי הספר ומר 14כיום מגיל 
 .התכניות קידום על להקל במטרהמגוון של פתרונות 

 
 תקציב

  אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
  אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
רף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצו

2023. 
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 קידום מדיניות ממשלתית  להתחדשות עירונית בשכונות צמודי קרקע

 מחליטים
 

, שעניינה קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש 2013ביוני  12( מיום 12)דר/ 376בהמשך להחלטה מס' 
של תכניות להתחדשות עירונית למול היעדים שהוצבו  ופיתוח המרחב העירוני, ולאור שיעורי המימוש

ועל מנת להגדיל  , שעניינה תכנית אסטרטגית לדיור2017במרץ  2( מיום 131)דר/ 2457לכך בהחלטה מס' 
את היצע יחידות הדיור ברחבי הארץ ולעודד התחדשות עירונית גם בשכונות הכוללות יחידות צמודות 

 קרקע:
חוק  –)להלן  2016 -ת הממשלתית להתחדשות עירונית התשע"וחוק הרשו 14לתקן את סעיף  . 1

על  הממשלתית להתחדשות עירונית להכריז מנהל הרשות( כך שסמכות הרשות להתחדשות עירונית
תחול גם אם יש בשטח  (1)א()14לפי סעיף  שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה

 יחידות שהן יחידות צמודות קרקע.  10לפחות  יחידות, ובתנאי שבשטח כאמור יש 24פחות מ 
 תביעת להגשתזכות  תינתן שלא כך 1965-והבנייה, התשכ"ה לחוק התכנון 197את סעיף  לתקן . 2

 שלעברו עשר שנים מיום תחילתה  אםחדשה,  התכנית של מאישורה עקיפה פגיעהפיצויים בגין 
ן בהוראות התיקון האמור כדי לגרוע החלה על המקרקעין או על מקרקעין גובלים. אי קודמת תכנית

  בחוק התכנון והבניה. 200מהוראות סעיף 
בהן קיים  לאזוריםתכנית מתאר ארצית שתייחס  לקדםבנייה והארצית לתכנון  המועצה אתלהנחות  . 3

 הדיור יחידותכמות  ואתאת זכויות הבנייה הקיימות,  תגדיל אשרריכוז של יחידות צמודות קרקע,  
 .עירונית ותבהתחדש, לדונם

תכניות מתאר שכונתיות  לקדםלהתחדשות עירונית  הממשלתיתהרשות  מנהל את להנחות . 4
 יכללו שטחים הכוללים יחידות צמודות קרקע.  שבמסגרתן

משרדי לצורך גיבוש פתרונות נוספים לקידום ההתחדשות העירונית בשטחים  -להקים צוות בין  . 5
 כל אלה: שכוללים יחידות צמודות קרקע, שיחולו עליו

א. הצוות יהיה בראשות ראש הרשות להתחדשות עירונית, ובהשתתפות אגף התקציבים באוצר, 
 משרד המשפטים, הרשות להתחדשות עירונית ומטה התכנון הלאומי.

ב. . הצוות יבחן דרכים ופתרונות, ובכלל זה תיקוני חקיקה נדרשים, לצורך קידומם של פרוייקטי 
 טחים שכוללים יחידות צמודות קרקע כאמור.התחדשות עירונית נרחבת בש

ג. הצוות יתייחס, בין היתר, לסוגיית ההתנגדויות הקיימות לקידום פרויקטים כאמור, חסמים 
 תכנוניים וחסמים כלכליים.

  ימים מיום קבלת החלטה זו. 120ד.  הצוות יגיש את המלצותיו בתוך 
ופתרונות הדיור  הצב גידול האוכלוסיילצורך הגדלת היצע הדיור באזורי הביקוש ובהתחשב בק . 6

 , שיחולו עליו כל אלה:משרדי-צוות ביןהנדרשים, להקים 
המנהל הכללי של בו יהיו חברים , ובראשות הממונה על התקציבים או מי מטעמוהצוות יהיה  .א

משרד ראש הממשלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, ראש מטה התכנון הלאומי, 
ל מנהל התכנון, מנהל רשות מקרקעי ישראל והמנהלת הכללית של משרד המנהלת הכללית ש

 . , או מי מטעמםהחקלאות
ב. הצוות יגבש המלצות להסדרים, בנוסף לאלו הקיימים כיום, לבחינת ייעול השימוש במקרקעין 

 בישובים חקלאיים המצויים באזורי הביקוש ובסמיכות למערכות תחבורה עתירות נוסעים.
 נדרש. שיום את המלצותיו בנושא וכן תיקוני חקיקה ככל  180יש בתוך הצוות יגג. 

 –בהחלטה זו  . 7
 בנייה של שש יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשלוש קומות לפחות.  -"רוויה בנייה"
 יחידת דיור שאינה חלק מבניה רוויה; –" קרקע צמודת יחידה"
 שינוי הזכויות החלות על המקרקעין.  פגיעה מתכנית שאינו שינוי ייעוד או –" עקיפה פגיעה"
  .תכנית אשר קבעה את תכונות הקרקע, כולן או חלקן –תכנית קודמת" "
 

 דברי הסבר
 

 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי
ההתחדשות העירונית  ;להתחדשות העירונית תועלות רבות בהיבטים כלכליים, אורבניים וחברתיים

עותית של יחידות דיור גם במרקם הבנוי במרכזי הערים, כחלק מהמענה הנדרש מאפשרת תוספת משמ
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נוכח קצב הריבוי הטבעי הגבוה בארץ ומגמת העיור המואצת. יתרה מכך, התחדשות עירונית במרכזי 
הערים מאפשרת הגדלת ההיצע הזמין למגורים בנגישות לתעסוקה איכותית בפריון גבוה תוך חיסכון 

רידה ביוממות ועל כן צפויה להוביל להשפעה חיובית משמעותית על הפעילות בזמן נסיעה עקב י
הכלכלית ולהגדלת התוצר. כמו כן, בניה במסגרת התחדשות עירונית מצמצמת את הצורך לבנייה 
בשטחים הפתוחים והפגיעה בהם. תועלת נוספת שצומחת מהתחדשות עירונית היא תכנון מיטבי ומודרני 

 . ל מרכזי עריםת מגורים ושושל שכונ
כיום קיימות באזורי הביקוש במדינת ישראל עשרות אלפי יחידות דיור בבנייה צמודת קרקע. על פי 
אומדנים ראשוניים, יחידות כאמור נאמדות בעשרות אלפי יחידות דיור. מעבר לכך, יחידות הדיור צמודות 

וחד כשמדובר בבניה רוויה הקרקע נפרסות על לא מעט שטחים שיש בהם פוטנציאל בינוי גבוה, במי
שכוללת מספר יחידות גבוה יחסית ליחדת השטח.  כך לדוגמא, בעיר חולון מספר יחידות הדיור צמודות 

מהשטחים  26%מיחידות הדיור אולם השטח עליו בנויות אותן יחידות עומד על כ  7.5%הקרקע עומד על 
 ל עבור משרד האוצר.הבנויים בעיר כפי שעולה מבדיקה שביצע המרכז למיפוי ישרא

לאור עליית המחירים בעת האחרונה, הצורך להגדלת היצע הדיור, בין היתר באמצעות מיזמי התחדשות 
פרוייקט חברתי התחדשות עירונית אינה בגדר . הינו בליבת מדיניות הממשלה לשוק הדיור.עירונית, 

הדיור, תיקון המרחב הציבורי להגדלת היצע  , אלא מבטאת הכרח של ממשבלבד של שיפור איכות הדיור
( 131)דר/ 2457בהחלטת ממשלה מספר  :ומקסום התועלות ממערכות הסעת המונים ובכלל זה המטרו

שעניינה תכנית אסטרטגית לדיור אימצה הממשלה את התכנית האסטרטגית לדיור  2017במרץ  2מיום 
י ללא התחדשות עירונית שהוכנה בידי המועצה הלאומית לכלכלה, ובה נקבע כ 2017-2040לשנים 

בהיקפים גדולים, תעמוד מדינת ישראל בפני קושי ממשי תכנוני של אזילת הקרקעות הפנויות המיועדות 
לבינוי במרכז הארץ. תחת ההנחה שהבינוי בהתחדשות עירונית ימשיך בקצב הקיים כיום, צפוי מחסור 

בהתחדשות עירונית בה שרואה הממשלה . על אף החשיבות הר2040עד שנת  ידות דיורמיליון יח 0.42של 
( 12)דר/376, כפי שמשתקפים, בין היתר, בהחלטת ממשלה מספר מההמאמצים הרבים שהושקעו בקידוו

שעניינה קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני, ובחקיקת  2013במרץ  12מיום 
אודות מימוש פרוייקטים של התחדשות עירונית , הנתונים 2016-חוק הרשות להתחדשות עירונית, תשע"ו

בפועל אינם מספקים ביחס לצורך קיים. כך לדוגמא, היקפי יחידות הדיור בתהליכים של פינוי ובינוי 
 מסך היתרי הבנייה. בלבד אחוזים תשעה עומד על כ 2021שעבורם הוצא היתר בנייה בשנת 

-ו 2021המדיניות הכלכלית לשנות התקציב חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום  במסגרת
הדיונים בכנסת  במהלךקודמה רפורמה נרחבת בתחום ההתחדשות העירונית. , 2021-(, התשפ"ב2022

 של הרבהחשיבותה  , אודותהן על ידי חברי הכנסת והן על ידי גורמי המקצוע הוסבר בהרחבה,
לאפשר קידום מהיר ויעיל יותר של  מנת על.  במסגרת החוק קודמו תיקונים רבים העירונית ההתחדשות

 חתימה הינה העירונית ההתחדשות בקידום רואה הממשלהש לחשיבות נוספת עדות .פינוי בינוי פרוייקטי
רשויות מקומיות בהן קיימות תכניות משמעותיות של  12עם  עירונית להתחדשות מסגרת הסכמי של

 העיסוקיחד עם זאת, ההסכמים.  מימוןטובת ל ח"שמיליוני  440התחדשות עירונית תוך הקצאה של 
 ותצמוד ביחידות רוויה ופחות בנייהתכניות בשטחים שיש בהם  בעיקר כלל כה עד העירונית בהתחדשות

.. כעת הבשילה כמו כן, נמנעים מוסדות התכנון משילוב צמודי קרקע בתוכניות להתחדשות עירונית קרקע
לקידום מאסיבי של  מקצועית, תכנונית וחוקית תשתית ירתתוך כדי יצהעת לקידום צעד משלים בנושא 

ליצירת רשתות  ות תכניותמקודמ כיוםכי , עוד יצוין בהקשר זהצמודות קרקע.  יחידותפרויקטים גם ב
 מתחנות מטר 500 עד של במרחק כאשר המונים באזור המרכז ובראשם קווי המטרו העתידיים, הסעת

 ציפוף מחייבת המונים הסעת נתיבי בניית .קרקע צמודות דיור דותיחי 4,500 -ישנם כ העתידיות המטרו
משמעותי של יחידות הדיור בקרבתם בכדי לאפשר ליותר תושבים נגישות למערכות ההסעה דבר שישפר 

 .  של התושבים באזורים אלה בצורה משמעותית את חייהם
 

 הכרזה -1 סעיף
הממשלתית להתחדשות  נהל הרשותית, מ( לחוק הרשות להתחדשות עירונ1)א()14בהתאם לסעיף 

יכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה, לבקשת רשות  (,הרשות –)להלן  עירונית
יחידות לפחות, ומוצעת לגבי השטח  24אם יש בשטח  –מקומית, או מיוזמתו בהסכמת רשות מקומית 

לל לכל הפחות מכפלה של מספר היחידות הקיימות תכנית לפינוי לשם בינוי או לשם עיבוי הבנייה, שכו
יחידות  24 -. מספר היחידות המינימלי שבנקבע בהוראות הסעיף יחידות, לפי הגבוה מביניהם 70או 

, גובש ונקבע בהתייחס לשטחים שכוללים בנייה רוויה כאשר מדובר בבניינים משותפים אשר לפחות
אולם, כאשר מדובר ביחידות דיור צמודות קרקע  .הדיורנמצאים על תא שטח קטן יחסית למספר יחידות 

הנמצאות על תא שטח גדול  יחסית, קיים צורך בהורדת מספר היחידות המינמאלי, וזאת על מנת לאפשר 
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי, גם אם ביחידת שטח מסוימת אין מספיק יחידות דיור כנדרש 

לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית  14תקן את סעיף לבהוראות הסעיף היום. בהתאם מוצע 
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תחול גם אם יש בשטח פחות על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי  להכריז מנהל הרשותכך שסמכות 
 .יחידות לפחות שהן יחידות צמודות קרקע 10יחידות, ובתנאי שבשטח כאמור יש  24מ 
 

 הבנייה בגין פגיעה -2 סעיף
חודי, שמכוחו ניתן פיצוי על פגיעה במקרקעין בשל תכנית, שלא במסגרת דיני יי הסדר הוא 197סעיף 

 ההפקעה. הסעיף מתחם את המקרקעין המזכים בפיצוימגדיר את הזכאי לפיצויוקובע את הגורם המפצה. 
ידי תכנית כפופה להוכחת קשר סיבתי בין התכנית ובין הפגיעה בערך המקרקעין. -הפגיעה במקרקעין על

זה הבחינה הפסיקה בין פגיעה ישירה במקרקעין ובין פגיעה עקיפה בהם, ובחנה את גבולות בהקשר 
הקשר הסיבתי הנדרש לצורך תחולתו של הסעיף. פגיעה ישירה במקרקעין מתרחשת כאשר התכנית חלה 
על המקרקעין עצמם ומשנה את הנורמות המשפטיות החלות עליה, ובגין כך נפגע ערכם באופן ישיר; 

עקיפה היא פגיעה שהקשר הסיבתי בינה לבין הנזק לערך המקרקעין רחוק יותר. מקרה טיפוסי  פגיעה
הוא כאשר תכנית מוחלת על מקרקעין סמוכים, ומאפשרת חסימת נוף, אוויר או אור, או גורמת לרעש 

( 1הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ' ברעלי, פ"ד מט) 1188/92ולמטרדים נוספים ראו ע"א 
463 ,473 (1995 .) 

כך שלא תינתן זכות לתביעת פיצויים לירידת ערך מכוח סעיף  197מוצע לתקן את סעיף  התיקון במסגרת
כתוצאה מאישור תכנית, שהקרקע שלו נפגעה בפגיעה עקיפה באותם מקרקעין או במקרקעין  197

ך בפגיעה עקיפה תינתן רק במקרה זכות לתביעת פיצויים בגין ירידת ערעל אף האמור, מוצע כי, הגובלים. 
תכנית קודמת היא  –לעניין סעיף זה  –שבו טרם עברו עשר שנים מיום אישורה של התכנית הקודמת 

 תכנית אשר קבעה את תכונות הקרקע כולן או חלקן, ששונו על ידי התכנית הפוגעת. 
) תיקון  2010 -יה, התש"עהצעת חוק התכנון והבנקודמה במסגרת  197יש לציין כי הצעה לתיקון סעיף 

, והוועדה דנה בה 2010במרס  17חוק ממשלתית אשר התקבלה בקריאה ראשונה ביום מדובר. (101
. סביב התיקונים עדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסתבוו תלקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישי

מתבסס על הנוסח האחרון שהצעת החוק הציעה התקיימו דיונים מקצועיים רבים, והנוסח המוצע כעת 
 שעבר את הוועדה לקריאה שנייה ושלישית. 

 
 "א תמ -3סעיף 

בכדי לגבש מדיניות ארצית אחת בנוגע לקידום התחדשות עירונית ביחידות קרקע, ובכדי לתת לגופי 
התכנון הכוונה בנוגע לזכויות הבנייה אותן יש לאשר בשכונות בהן קיים ריכוז של יחידות צמודות קרקע 

עתידות לעבור התחדשות עירונית, מוצע להטיל על המועצה הארצית לקדם תמ"א ארצית שמרחיבה ש
את זכויות הבנייה הקיימות ומגדילה את כמות יחידות הדיור לדונם בפרויקטים של התחדשות עירונית 

 בשכונות בהן קיים ריכוז של יחידות צמודות קרקע.
 

 תכניות קידום -4 סעיף
נת הממשלה לעידוד הליכי התחדשות העירונית גם בשכונות בעלות ריכוז משמעותי במטרה לקדם את כוו

של יחידות צמודות קרקע, מוצע להטיל על הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ליזום תכניות מתאר 
שכונתיות באזורים בהם קיים ריכוז משמעותי של יחידות צמודות קרקע. מטרת ההצעה היא לייצר את 

 ביה יוכלו היזמים לקדם פרוייקטים תוך מתן וודאות בנוגע לעתיד השכונה.התשתית על ג
 

 הקמת צוות -5 סעיף
מתוך הבנה כי ישנם נושאים נוספים המצריכים חשיבה ובמטרה לבחון ולגבש פתרונות נוספים לקידום 

ראשות משרדי ב -ההתחדשות העירונית בשטחים שכוללים יחידות צמודות קרקע, מוצע להקים צוות בין 
אגף התקציבים באוצר, משרד המשפטים, הרשות  ראש הרשות להתחדשות עירונית, ובהשתתפות

להתחדשות עירונית ומטה התכנון הלאומי. מוצע להטיל על הצוות למפות את האזורים בהן קיימים 
 ריכוזים של יחידות דיור צמודות קרקע לבחון דרכים ופתרונות לצורך קידומם של פרויקטי התחדשות

עירונית נרחבת בשטחים שכוללים יחידות צמודות קרקע כאמור. בין היתר יתייחס הצוות גם לסוגיית 
ההתנגדויות הקיימות לקידום פרויקטים מסוג זה ובחינה של פתרונות להסרתם, חסמים תכנוניים וחסמים 

 כלכליים נוספים.
 

 נוסף צוות הקמת -6סעיף 
אשר מטבעם בנויים בצפיפות נמוכה, חלקם מצויים ים יישובים חקלאימספר  קיימיםבמרכז הארץ 

באזורים  לא מאפשר את מימוש הפוטנציאל בקרקע. מצב זה בסמיכות למערכות תחבורה עתירות נוסעים
אלו מכיוון שיישובים אלו שולטים בקצב גידול האוכלוסייה בשטחם. כמו כן, האופי הכפרי של היישובים 
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שטחים אלו ועל כן מונע מהממשלה להגדיל את היצע הדיור באזורי קידום של בנייה רוויה ב מקשה על
 הביקוש בהם קיים מלאי מוגבל של קרקעות פנויות. 

ת יחידות בנייל ביחסמדיניות ה יש לבחון את, והמחסור בקרקעות בשל גידול האוכלוסייה החריג בישראל
קדם בנייה רוויה ביישובים אלו את האפשרות ל כן לבחוןקרקע בייחוד באזורי הביקוש, ו ותצמוד דיור

משרדי שייבחן את נושא -לפיכך מוצע להקים צוות בין .למרקם עירוניתוך הפיכת היישובים החקלאיים 
 זה ויגבש המלצות.

 
 תקציב

 אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
  אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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קידום פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות באמצעות קביעת היטלי פיתוח ברירת 
 מחדל

 מחליטים
 
ת המקומיות, לתקן על מנת לקדם פעילות פיתוח קרקע לבנייה למגורים המתבצעת על ידי הרשויו . 1

 פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[(, העיריות פקודת –)להלן  פקודת העיריות ]נוסח חדש[את 
 צו –) להלן  1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח( ופקודת המועצות –)להלן 

 ( בהתאם לעקרונות אלה:המקומיות המועצות
צעות חוק עזר חובת תשלום היטל פיתוח סלילה, היטל לגבי רשות מקומית שלא הטילה באמ .א

( הפיתוח היטליאו  ההיטלים –פיתוח תיעול או היטל פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים )להלן 
 עד למועד הקובע יחולו הוראות אלה: 

כל אחד מהיטלי הפיתוח לגבי חובת תשלום יקבעו שר הפנים, בהסכמת שר האוצר,  (1
 . (השרים תוראהו –)להלן  ושיעורי החיוב

, וייכנסו לתוקף שלושה 2022בדצמבר  31ויפורסמו עד ליום  וייקבעהשרים  ותהורא (2
 חודשים מיום פרסומן.

( לעניין סוג ההיטל שלא נקבעה חובת תשלום בעניינו 1יראו בהוראות השרים לפי פסקה ) (3
 כאמור, כחוק עזר שחוקק על ידי הרשות.

מית שחלו עליה הוראות השרים בעניין אחד ההיטלים על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשות מקו .ב
תהיה רשאית להטיל באמצעות חוק עזר חובת תשלום עבור אותו היטל לאחר המועד הקובע. 

לפקודת העיריות או  258קבעה הרשות כאמור חוק עזר, שאושר על ידי שר הפנים לפי סעיף 
יחולו הוראות השרים לעניין לפקודת המועצות, יחולו הוראות חוק העזר ולא  22לפי סעיף 

 ההיטל שקבעה.
  –לעניין החלטה זו  . 2

היטלים לכיסוי הוצאות הפיתוח בסלילת כבישים ומדרכות או הרחבת  –" סלילה פיתוח היטל"
 כבישים ומדרכות ברשות המקומית;

 ;היטלים לכיסוי הוצאות של עבודות תיעול ברשות המקומית –"היטל פיתוח תיעול" 
היטלים לכיסוי הוצאות פיתוח של שטחים ציבוריים  –ים ציבוריים פתוחים" פיתוח שטח היטל"

 פתוחים ברשות המקומית;
 עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; -" מקומית רשות"
 שלושה חודשים מיום פרסום הוראות השרים. –" הקובע המועד"

 
 דברי הסבר

 
 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי

המתבצעת על ידי מטרתו של פרק זה היא לתרום ולסייע בקידום פעילות פיתוח קרקע לבנייה למגורים 
יתרה מכך, לפרק זה תפקיד  , בדגש על פיתוח שכונות מגורים על שטחים פרטיים.הרשויות המקומיות

סור חשוב במסגרת מכלול המהלכים הננקטים על יד הממשלה לשם לקידום ההיצע בשוק הדיור, שהמח
בו מהווה אחד הגורמים למשבר הדיור המתמשך בשנים האחרונות. בנוסף לתרומה לקידום ההיצע, הרי 
שפיתוח ברמה נאותה של המרקם הבנוי משרת את כלל תושבי הרשות המקומית ומשפר את איכות החיים 

ולת ות תהיה יכשל התושב. ניהול הפיתוח בידי הרשויות המקומיות מחייב, בין היתר, כי לרשויות המקומי
 כלכלית לביצועו.

הוא היטלי פיתוח  בקרקעות הפרטיות למימון פעולות הפיתוח על ידי הרשויות המקומיותהמרכזי המקור 
שהרשות המקומית קובעת במסגרת של חקיקת עזר, הטעונה בדיקה של שר הפנים בהתאם להוראות 

ישנן רשויות מקומיות אשר נמנעו  ליך,לאור מורכבות התה. ופקודת המועצות המקומיות פקודת העיריות
ועודן נמנעות מלחוקק חוקי עזר, ולכן הן לא יכולות לגבות מבעלי הקרקעות הפרטיות את היטלי הפיתוח 

 הנדרשים לשם מימון עבודות הפיתוח וכתוצאה מכך אינן יכולות להביא לפיתוח המרקם העירוני. 
כברירת מחדל ברשויות מקומיות בהן לא קיימת מטרת הצעת המחליטים לקבוע היטלי פיתוח שיהווה 

חקיקה עזר המאפשרת גביה של שלושת היטלי הפיתוח בתחומי הסלילה, שטחי הציבור הפתוחים 
 והתיעול. 
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 1סעיף 
והמועצות האזוריות לקבוע היטלי פיתוח מוסדרת  תומקומיה ותמועצסמכויותיהן של העיריות, ה

 .צו המועצותומית ובבפקודת העיריות, בפקודת המועצות המק
היטלי  –ככלל, חוקי העזר העירוניים לקביעת היטלי פיתוח נועדו לקבוע שלושה סוגים של היטלים 

 255סלילה, היטלי תיעול והיטלי שטחים ציבוריים פתוחים. לפי בדיקה שנעשתה במשרד הפנים מתוך 
רשויות   77 -פיתוח סלילה, ב  רשויות קיימים חוקי עזר בתוקף עבור היטלי 208 -רשויות מקומיות, ב 

קיימים חוקי עזר בתוקף  רשויות 152-קיימים חוקי עזר בתוקף עבור היטלי שטחים ציבורים פתוחים וב
רשויות מקומיות שבהן לא קיימים בכלל חוקי  39עבור היטלי תיעול. זאת ועוד, מבדיקה זו עולה כי ישנן 

רשויות קיים חוק עזר עבור אחד מהיטלי הפיתוח  65-עזר בתוקף עבור אף אחד מהיטלי הפיתוח, וב
רשויות מקומיות קיימים חוקי עזר בתוקף עבור שניים מתוך שלושת היטלי  81בלבד. עוד עולה כי בקרב 

  רשויות בלבד, קיימים חוקי עזר בתוקף עבור שלושת היטלי הפיתוח. 65הפיתוח, ובקרב 
ת מלוא סמכויותיהן כדי לקבוע היטלי פיתוח עבור תמונה זו שלפיה הרשויות המקומיות לא מפעילות א

 קע לבנייה למגורים המתבצעת על ידן.קרהפעילות פיתוח  שלושת סוגי ההיטלים פוגעת ביכולתן לקדם
הרשויות, יהיו חוקי עזק בתוקף אשר יסדירו ויקבעו  255-בהתאם לכך, ועל מנת לוודא כי עבור כל אחת מ

יטלים, מוצע לקבוע כי רשות מקומית שלא הטילה באמצעות חוק היטלי פיתוח עבור שלושת סוגי הה
עזר חובת תשלום היטל פיתוח סלילה, היטל פיתוח תיעול או היטל פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים עד 
למועד הקובע, יראו בהוראות שיקבע שר הפנים לעניין חובת תשלום כל אחד מההיטלים, כחוק עזר 

ותו היטל שלא נקבע על ידי הרשות. עוד מוצע לקבוע כי גם רשות מקומית שחוקק על ידי הרשות לעניין א
שלא קבעה היטל פיתוח עבור אחד הסוגים האמורים עד למועד הקובע, ובכך חלו הוראות השרים 
בעניינה, תוכל ולחוקק חוק עזר מתאים גם לאחר המועד הקבוע. במקרה זה יחולו ההוראות שקבעה 

 לא יחולו הוראות השרים באותו עניין.הרשות בהתאם לחוק העזר, ו
 

 2 סעיף
מוצע להגדיר את שלושת סוגי היטלי הפיתוח אותם גובות הרשויות המקומיות עבור פיתוח תשתיות 
עבור קרקעות פרטיות. עוד מוצע לקבוע כי המועד הקובע לעניין תחולת הוראות השרים ברשויות ש לא 

 היה שלושה חודשים מיום פרסום הוראות השרים.נקבע בהן היטל עבור אחד מסוגי ההיטלים, י
 

הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לפרק י"א )דמי פיתוח(, יצוין כי 
כלל הצעת חקיקה שתכליתה דומה להצעה זו. הצעת  2016-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות התקציב 

ת )ובתקנות מכוחה(,  אשר יחליפו באופן גורף את מנגנון החוק ביקשה לקבוע דמי פיתוח בחקיקה ראשי
היטלי הפיתוח שנקבע בחוקי העזר בהתאם לסמכויות הנתונים לרשויות המקומיות היום. הצעת החוק 
ביקשה להחיל את דמי הפיתוח באופן רוחבי על כלל הרשויות המקומיות, ובהתאם לבטל גם את 

חוקי עזר לצורך קביעת היטלי פיתוח. בנוסף לכך, כללה סמכויותיהן של הרשויות המקומיות לקבוע 
 הצעת החוק פירוט אודות אופן הגבייה של דמי הפיתוח ודרך ניהולם של הכספים שנגבו כהיטלים כאמור.

 
בהתאם לבחינה מקצועית מחודשת שנעשתה, ולאור מדיניות הממשלה הרואה חשיבות בחיזוק עצמאות 

 675מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי כפי שמשתקפת בהחלטה מס' השלטון המקומי ובביזור סמכויות 
פעילות פיתוח קרקע לבנייה , בהסדר החדש מוצע לאזן בין התכלית לקידום 2021בנובמבר  21מיום 

באמצעות קביעת היטלי פיתוח רוחביים, לבין עצמאות  למגורים המתבצעת על ידי הרשויות המקומיות
במסגרת ההסדר המוצע, הסמכות לקביעת היטלי הפיתוח תישאר בידי  השלטון המקומי כאמור. בהתאם,

הרשות המקומית ולא תחול חקיקה ראשית שתחליף חוק עזר עירוני לעניין היטל פיתוח שנקבע או ייקבע, 
על ידי הרשות. כאמור, הוראות השרים לעניין כל אחד מסוגי היטלי הפיתוח יחולו כברירת מחדל בלבד, 

 מקומיות שלא קבעו היטלי פיתוח כמפורט בהצעה ההחלטה. ורק בקרב רשויות
 

 תקציב
  אין.

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין.
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 2021באוקטובר  24מיום  550החלטה מס' 
  2016באוגוסט  11מיום  1860החלטה מס' 
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 2015באוגוסט  5מיום  349החלטה מס' 
 2013ביוני  12 מיום 371החלטה מס' 
 2012במרץ  18מיום  4427החלטה מס' 

 2010ביולי  15מיום  2018טה מס' החל
 2009באוגוסט  12מיום  204ס' מ החלטה
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 צמצום פערים חברתיים

 עידוד לימודי ליבה במוסדות חרדים לבנים

 מחליטים
במטרה להגדיל את מספר התלמידים החרדים בעלי הידע והמיומנויות הנדרשים להשתלבות עתידית 

לקדם את הצעדים הבאים והגדלת היקף הזכאים לתעודת בגרות בקרב התלמידים החרדים, בתעסוקה, 
 :ית, מתמטיקה ועבריתידוד לימודי אנגללע
 משרד החינוך והאוצר יגבשו תכנית "תקצוב לפי הישגים" בהתאם לעקרונות הבאים: . 1

ח', בפיקוח המחוז החרדי של -הזכאים להשתתף בתוכנית הם מוסדות חינוך לבנים בכיתות א' .א
 ממלכתי חינוך תקנותמשרד החינוך, שהינם מוסדות מוכרים שאינם רשמיים כהגדרתם ב

, 1949 -"טתשה, חובה לימוד חוק, או מוסדות פטור כקבוע ב1953-"דתשיה(, כריםמו)מוסדות 
מתקן הבסיס של מוסד  100%-ואשר במועד ההצטרפות לתכנית מתוקצבים בשיעור נמוך מ

 (. מוסד זכאי –חינוך רשמי )להלן 
 המוסד החינוכי.    לתלמידיהשתתפות המוסדות הזכאים בתכנית תותנה בביצוע מבחן כניסה  .ב
במסגרת התכנית יקבע שרק מוסד זכאי ששיעור מינימלי מתלמידיו הרשומים יעבור מבחן  .ג

( בציון תחומי הדעת –מתמטיקה, אנגלית ועברית )להלן  –חיצוני בשלושה תחומי דעת 
 .החיצוני המבחן את שעברלו תקציב ייעודי בעד כל תלמיד  יוקצה -מינימאלי שיקבע 

 ח'.-עבור שלוש שכבות גיל בטווח של כיתות א' המבחן החיצוני יתקיים אחת לשנה .ד
בתחומי הדעת תתבצע על ידי גוף הערכה המנוסה חינוכיות התוצאות המדידה הייעודית של ה .ה

ייעשה בנפרד ממערכי המדידה הסדירים של משרד ביצוע המדידה בבחינות בתחומי החינוך. 
 ה תנאי ליישום התוכנית.וויההחינוך, ו

צועי בראשות מנכ"לית משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד במקביל, יוקם צוות מק .ו
האוצר, או נציג מטעמם, אשר ישמע נציגים מארגוני מגזר שלישי, על מנת לקדם ולהבנות 
מעטפת מקצועית שמטרתה להעניק ליווי פדגוגי ומקצועי לתקופה של עד חמש שנים, 

 למוסדות החינוך אשר ישתתפו בתכנית. 
ות בתכנית, ועמידת המוסדות בתנאים שצוינו, תבחן אחת לשנה. אי עמידה הזכאות להשתתפ .ז

 בתנאים, ובכלל זה אי קיום מבחן חיצוני, מכל סיבה שהיא, תביא להפסקת התקצוב.
, כך שתאגיד מרכז החינוך העצמאי ותאגיד מרכז 1985-לתקן את חוק יסודות התקציב, התשמ"ה . 2

ו לפי אמות מידה שוות המוחלות על בתי ספר מוכרים מעיין החינוך התורני בארץ ישראל יתוקצב
 שאינם רשמיים בחינוך היסודי. מועד התחולה יקבע לראשית שנת הלימודים הסמוכה לאישור החוק. 

השתתפות המדינה  כישיקבע  ךכ ,2008-תשס"חהאת חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,  לתקן . 3
אחוזים מיחידת  30שנת לימודים, תהיה בשיעור של  בתקציבו של מוסד חינוך תרבותי ייחודי בכל

 המימון בעד כל תלמיד הלומד בו. 
כספים מההפרש שבין התקציב שהיה מועבר לגופים האוצר להקצות שר להסמיך את שר החינוך ו . 4

לעיל, אילו לא היה עובר תיקון החקיקה כמפורט באותם סעיפים, לבין  3-ו 2האמורים בסעיף 
ורך הגשמת מטרות החלטה זו, וזאת לצ פים האמורים לאחר תיקון החקיקה,התקציב שמועבר לגו

 עידוד השלמת תכנית היסוד והגדלת היקף הזכאים לתעודות בגרות בחברה החרדית. ןובכלל
 

  –לעניין החלטה זו 
 ;2008-כהגדרתה בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח –"יחידת מימון" 
 .1953-תה בתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"דכהגדר–"תכנית היסוד" 

 
 דברי הסבר

 
אחד החסמים המשמעותיים להשתלבות חרדים בשוק העבודה הוא היעדר לימודי יסוד ורכישת 

, 2022סוגיה זו מהותית ביתר שאת בקרב גברים חרדים. ברבעון הראשון של שנת מיומנויות הכרחיות. 
בקרב גברים חרדים.  48.1%לעומת  81.6%בקרב נשים חרדיות עמד על  25-64שיעור התעסוקה בגילאי 

החרדיות בבחינת בגרות אחת  מהנשים 58%נבחנו ( 2018-2019)תשע"ט הלימודים הבשנת כמו כן, 
בשיעור הנבחנים בקרב גברים חרדים. על פי הערכה עדכנית של אגף הכלכלנית  15%לפחות, לעומת 

התוצר במשק אובדן ינוי בשיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים, הראשית במשרד האוצר, ללא ש
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. כמו 13%תוצר של ש"ח, המהווים אובדן  מיליארד 6,708 , צפוי להגיע לכדי2060 לשנת עדהמצטבר 
. נתונים אלו מחדדים את 16%יהיה צורך בהעלאת המיסים הישירים ב 2065בשנת כן, ללא שינוי כאמור, 

מטרת בקרב מוסדות חרדיים לבנים.  יסודלימודי  ללמדתביא להגדלת התמריץ בבניית תכנית אשר הצורך 
הקצאת  באמצעות עבריתאנגלית, מתמטיקה ו - בתחומי הדעת יםלימוד היא לעודדהמוצעת  התכנית

ם לימודיים בתחומים האמורים ובהמשך לכך, להביא להשתלבות מיטבית של בגין הישגי תקציב ייעודי
   החרדים בשוק העבודה.

 
ויקבלו  התקצוב לפי הישגים, לאחר שיבצעו מבחן רמה, המעוניינים בכך, יצטרפו לתכנית מוסדות
מלי יבכפוף לציון מינהחיצוני, מבחן השיעבור בהצלחה את רשום ייעודית בעד כל תלמיד  כספית הקצאה

אוצר. ד המשרמשרד החינוך ו בהסכמתלאחוז מעבר מינימלי כפי שיקבע כן ובכל אחד מתחומי הדעת, 
 התכנית תתייחס לשני מישורים:

ת משרד שייקבע בהסכמחיצוני גורם בחינת הישגי התלמידים תיעשה על ידי  -ציר מדידה והערכה  . 1
החינוך ומשרד האוצר. הגורם המוסמך יהיה אמון על כתיבת מערך המבחנים, תפעולו, בדיקת 

-שכבות גיל, בטווח של כיתות א'הבחינות וניתוח התוצאות. המבחנים יתקיימו אחת לשנה בשלוש 
ח', אשר יוגדרו מראש. ביצוע המבחן החיצוני לא יגרע ממחויבות המוסדות לעמוד בהוראות הדין 
החלות עליהם, כמו גם בהוראות משרד החינוך בעניינם, ויהווה  תנאי הכרחי להמשך קיום התכנית 

 וקבלת התקציב. 
ההערכה יוקם צוות מקצועי בשיתוף גורמים מהמגזר לצד הקמת מערך המדידה ו -ציר ליווי פדגוגי  . 2

השלישי, לצורך מתן סיוע פדגוגי ומקצועי למוסדות שייקחו חלק בתכנית. התקציב הייעודי עבור 
 פיתוח וקיום פעילויות עליהן יורה הצוות יוקצה בהתאם למספר המשתתפים בתכנית. 

 
)להלן  1985-"ההתשמ, התקציב יסודות חוק את לתקןבנוסף לקידום תכנית התקצוב לפי הישגים, מוצע 

( ותאגיד מרכז מעיין החינוך העצמאי –שתאגיד מרכז החינוך העצמאי )להלן  כך( חוק יסודות התקציב –
יסודיים  ספרבתי המוחלות על ( יתוקצבו לפי אמות מידה שוות המעיין –התורני בארץ ישראל )להלן 

 . רשמי ושאינ מוכר מסוג
 

; מוסדות פטור ממלכתי חרדי - סוגי מוסדות שלושה י בגיל היסודי לבנים קיימיםבזרם החינוך החרד
היתר, -, ביןנקבעושיוכם מעמד המוסדות אשר בכללם העצמאי והמעיין. מוסדות מוכר שאינו רשמי ו

 חינוך תקנותב(, וחוק לימוד חובה –)להלן  1949-בהתאם לתנאים הקבועים בחוק לימוד חובה, התש"ט
 . (תקנות חינוך ממלכתי –)להלן  1953-"דתשיה(, מוכריםסדות )מו ממלכתי

 
ואת  י"ב,-לילדים בכיתות א' לספק שירותי חינוך חובה חובת המדינה , קובע אתחובה לימוד חוק

חובתם של הורים לרשום את ילדיהם ומעגן את החובה לקיים מוסדות חינוך למתן חינוך חובה חינם, 
לחוק חינוך  11כן, סעיף -כמוחינוך הרשמי של מדינת ישראל. ממוסדות ה במוסד חינוך מוכר שהינו מוסד

, קובע, בין היתר, כי השר רשאי לקבוע בתקנות סדרים ותנאים להכרזת מוסדות 1953-ממלכתי, התשי"ג
לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים, ולהנהגת תכנית היסוד בהם, להנהלתם, לפיקוח עליהם ולתמיכת 

(, ואופן ר שאינו רשמימוכ –מוסדות אלו מכונים "מוכר שאינו רשמי" )להלן ם. המדינה בתקציביה
עמותות המפעילות בתי השתתפות המדינה בתקצובם קבוע בתקנות חינוך ממלכתי. העצמאי והמעיין הם 

 ר שאינו רשמי". מוכ, אשר מעמדן המשפטי הינו "ספר לחינוך היסודי בחברה החרדית
  

ממלכתי, השתתפות המדינה בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך קנות חינוך לת 9על פי הוראות תקנה 
לתקנות חינוך ממלכתי וכן מלמד לימודי יסוד, תהא בשיעור  3ר שאינו רשמי, שעומד בהוראות תקנה מוכ
בנובמבר  1מיום  3.1-25מספר מנכ"ל כן, הוראת חוזר -כמו .רשמימתקן הבסיס של מוסד חינוך  75%של 

, אשר מגדירה את תכנית לימודי "תכנית יסוד )ליבה( לחינוך היסודי במדינת ישראל"ניינה , שע2005
התלמידים במערכת החינוך היסודי  לכלהיסוד ואת מספר השעות המחייב לכל אשכול מקצועות עבור 

 חינוך הרשמיה כי ,ן נקבעכמהווה תנאי מוקדם לקבלת תקצוב ממלכתי.  תכניתבישראל, קובעת כי ה
 75% מחויבים ביישום של  מוסדות מוכרים שאינם רשמיים מתכנית היסוד; 100% ב ביישום שלמחוי

, ועליהם להגיע לרמת ההישגים הנהוגה במוסדות החינוך הרשמיים; מוסדות הפטור מתכנית היסוד
 .מתכנית היסוד 55% מחויבים ביישום

 
שאינו  לי התקצוב למוסדות המוכרתוקצבו העצמאי והמעיין בתקצוב חלקי בהתאם לכל ,1992עד לשנת 

תמיכות במוסדות ציבור,  שעניינו לחוק יסודות התקציב, 12בתיקון מס'  מתקן הבסיס. 75%-רשמי, ועד ל
יתוקצבו בתקציב משרד החינוך והתרבות למטרות  הם"נקבע באופן פרטני לגבי העצמאי והמעיין כי 



 

109 

23/05/2022 01:07 

ניים אחידים ושוויוניים כמו יפי קריטריונים עניחינוך בלבד, לפי אמות מידה שוות לשני התאגידים על 
קובע בעקבות התיקון דנן,  ". ההסדר הפרטני המוחל על מוסדות העצמאי והמעייןלכלל ילדי ישראל

ומחריג אותם  רשמייםהחינוך ההבסיס של מוסדות  ןמתק 100%הלכה למעשה, כי תקציבם יעמוד על 
  מיתר מוסדות המוכר שאינו רשמי.

 
על מערכת החינוך בישראל, ניכר כי לחוק יסודות התקציב,  12מס' וחרת של השפעות תיקון בבחינה מא

שינוי במבנה גידול מהיר של מוסדות העצמאי והמעיין ול, שינוי החקיקה הביא לשוויוןמעבר לסוגיית ה
בעשור שקדם באופן אשר מערער את מקומו של החינוך הרשמי בישראל. כך,  החינוכי במדינת ישראל

-, גדל מספר התלמידים בחינוך החרדי בשיעור ממוצע של כ1990-ל 1980לתיקון החוק, בין השנים 
, מוסדות 2000בשנת  בממוצע שנתי בחמש השנים שאחר תיקון החקיקה. 20%בשנה, לעומת  4.5%

חלקם גדל  2022מכלל מוסדות החינוך היסודי במגזר היהודי ובשנת  18% -המוכר שאינו רשמי היוו כ
. הגידול בנתח מוסדות המוכר שאינו רשמי מכלל מוסדות החינוך היסודי במגזר היהודי נבע, 29%די  לכ

מספר  ,2022כיום, בשנת בין היתר ובעיקר, מגידול במספר התלמידים במוסדות העצמאי והמעיין. 
שנת ממספר התלמידים ב 5פי   - תלמידים 155,000-העצמאי והמעיין עומד על כ במוסדות התלמידים

על  2022עומד בשנת בשאר מוסדות החינוך היסודי במגזר היהודי . לעומת זאת, מספר התלמידים 1990
  .1990בהשוואה למספר התלמידים בשנת בלבד  1.5פי גידול של  ,תלמידים 640,000-כ
 

כמי שנושאת בנטל  ינוך הרשמי,מבקשת לתעדף את בתי הספר של החבהתאם למדיניות הממשלה ה
על מנת לצמצם את כן ו ולאור רצונה לעודד לימודי יסוד בקרב כלל תלמידי מערכת החינוך,החזקתם, 

מוצע לבטל  שאינו רשמי אחרים, למוסדות מוכר ביחסחוסר השוויון שבתקצוב רשתות העצמאי והמעיין 
 את ההחרגה בחוק יסודות התקציב, ולהתאים את תקצוב העצמאי והמעיין לתקצוב המקובל במוסדות

 ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות חינוך ממלכתי. אלו,
 

כחלק מהשינויים המוצעים לעיל, וכן כדי לעודד ולקדם לימודי יסוד במוסדות החינוך החרדיים, מוצע 
חוק  –)להלן  2008-תשס"חהאת חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,  לתקן החלטה דנןה במסגרת

 השתתפות המדינה בתקציבו של מוסד חינוך תרבותי ייחודיבוע כי ולק (מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים
  . ת המימון בעד כל תלמיד הלומד בואחוזים מיחיד 30בכל שנת לימודים, תהיה בשיעור של 

 
המדינה בתקציבו של מוסד  השתתפות, ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדותחוק )א( ל5עיף כיום, לפי ס

 חינוך בו שניתן"ב, י עד' ט בכיתות תלמידים בו שלומדים חינוך מוסד שהינוייחודי,  -חינוך תרבותי
לחוק,   2 סעיף לפי הכרה וקיבל בו הלומדת הייחודית התרבותית הקבוצה של חייה מאורח הנובע שיטתי

אחד מהתנאים להכרה , ואולם .אחוזים מיחידת המימון בעד כל תלמיד הלומד בו 60תהיה בשיעור של 
ייחודיים )הכרה במוסד חינוך -תקנות מוסדות חינוך תרבותייםייחודי, כפי שקבוע ב-תיבמוסד חינוך תרבו

הינו מתן חינוך שיטתי הכולל לימודי קודש יהודיים בלבד. כלומר, מדובר בתנאי  ,2009 -חרדי(, התשס"ט
וצע שינוי החקיקה המ מטרתייחודי. -אשר, אוסר הלכה למעשה, ללמד לימודי יסוד במוסד חינוך תרבותי

וזאת, מתוך  באופן מידתי, למוסדות אשר אינם מלמדים לימודי יסוד, הניתן קצובהת אתהינה להפחית 
 . לימודי היסוד, ובתרומתם ההכרה בחשיבות

 
 בגרות לתעודות הזכאים מספר את להגדיל; האמורים במוסדות יסוד לימודי לעודדבמקביל, ובמטרה 

 פעלוי ומשרד האוצר החינוך משרדלימודי היסוד, מוצע כי  ככל שירחיבו את תכני נוסף תקצוב ולאפשר
 בהגשמת מטרה זו.  שיסייעותוכניות ופעילויות  עבור כספיםת אהקצול התקצוב הגדלתל
 

 תקציב
 .אין

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 .2013מאי ב 13מיום  151 'החלטה מס

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 שינוי שיטת סבסוד הצהרונים ותמיכה בהורים עובדים

 מחליטים
, להחלטה 2014באוקטובר  7מיום  2063, להחלטה מס' 2012בינואר  8מיום  4088בהמשך להחלטה מס' 

, ועל מנת להגביר ולמקד את 2018בינואר  11מיום  3377ולהחלטה מס'  2017במאי  21מיום  2659מס' 
הסיוע הממשלתי הניתן להורים עובדים, ומתוך ראייה של מערך מסגרות חינוכיות לילדים כמעודד 

תעשייה במקום תעסוקה, להעביר את האחריות לסבסוד הצהרונים אל זרוע העבודה במשרד הכלכלה וה
משרד החינוך, ולקבוע כי שיטת התמיכה לצורך סבסוד צהרונים ומסגרות החופשות תתבסס על מיצוי 

כלכלי של הרשות המקומית בו נמצא -כושר ההשתכרות של הורי הילד, ולא על בסיס האשכול החברתי
 הצהרון או המסגרת, והכל כמפורט להלן:

 
( את האחריות לסבסוד העבודה זרוע –התעשייה )להלן להטיל על זרוע העבודה במשרד הכלכלה ו . 1

במסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים  7עד  3עבור השתתפות ילדיהם בגילאים  להורים שניתן
השתתפות ילדיהם בגילאי גן טרום חובה, גן חובה,  עבור להורים שניתן(, ולסבסוד צהרונים –)להלן 

המופעלות בשעות הבוקר במהלך חופשות בתי הספר והגנים ב' במסגרות החינוכיות -וכן כיתות א' ו
 (, במקום משרד החינוך.החופשות מסגרות –)להלן 

על מנת לממש אחריות זו, להטיל על זרוע העבודה לפרסם מבחן תמיכה לסבסוד הצהרונים להורים  . 2
(, אשר יבוא במקום החלקים במבחן התמיכה הקיים של משרד התמיכה מבחן –כאמור )להלן 

"ניצנים בחופשות", או כל מבחן אחר שיבוא במקומו( -חינוך בעניין )קול קורא לתוכנית "ניצנים" וה
(, שעניינם סבסוד בעבור השתתפות ההורים בתשלום בעבור הצהרונים או ניצנים תכנית –)להלן 

 מסגרות החופשות, ויחולו עליו עקרונות אלה:
 אילך.מבחן התמיכה יחול החל משנת הלימודים התשפ"ג ו .א
זכאות לסבסוד מכוח מבחן התמיכה תינתן רק עבור השתתפות בצהרון המאושר מטעם משרד  .ב

החינוך במסגרת תכנית ניצנים. על מנת לממש תנאי זה, משרד החינוך יעביר לזרוע העבודה 
ימים לפני תחילת שנת הלימודים, את רשימת המפעילים של  60 -מדי שנה, ולא יאוחר מ

  חופשות המאושרים על ידו. צהרונים ושל מסגרות
גובה הסבסוד יחושב כך שככל שההכנסה לנפש במשק הבית גבוהה יותר, כך סכום הסבסוד  .ג

יהיה נמוך יותר. לצורך חישוב ההכנסה לנפש במשק בית כאמור, מספר הנפשות במשק בית 
יחושב לפי מספר הנפשות הסטנדרטיות בכל תא משפחתי כהגדרתן בלשכה המרכזית 

 קה. לסטטיסטי
סכום הסבסוד שלו זכאים הורים מכוח מבחן התמיכה יוכפל בשיעור השתתפות משרד החינוך  .ד

 בתקצוב מוסדות החינוך בהם פועלים הצהרונים או מסגרות החופשות.
גובה הסבסוד עבור הורים לילדים בחינוך המיוחד יישאר זהה לקיים במבחן התמיכה של משרד  .ה

 החינוך.
מיכה יוכל לתת את הסכמתו למסירת המידע הרלוונטי לצורך כל הורה אשר מגיש בקשה לת .ו

בחינת זכאותו המצוי בידי המוסד לביטוח לאומי אל זרוע העבודה, וזאת על מנת לייעל ולשפר 
את אופן קבלת התמיכה ולהקל על מגישי הבקשה; הסכמה למסירת מידע כאמור לא תהיה 

 הדרוש בעצמו.תנאי לזכאות, וכל מגיש בקשה יוכל למסור את המידע 
אין באמור בהחלטה זו בכדי לגרוע מאחריות משרד החינוך לעניין ההיבטים הפדגוגיים  . 3

והרגולטוריים בצהרונים ובמסגרות החופשות, לעניין הליכי הרישום אליהם, הפיקוח, ולכל עניין 
 אחר שאינו נוגע לסבסוד הניתן להורים, ובפרט לתקצוב מוסדות עבור יום לימודים ארוך.

לטות בנוגע לקביעת התנאים במבחן התמיכה או ליישומו שיש להן עלות תקציבית או השפעה הח . 4
 על מדיניות תעסוקתית ידרשו את אישור שר האוצר.

לצורך מימוש החלטה זו, יועברו אל בסיס התקציב של זרוע העבודה הסכומים מבסיס התקציב של  . 5
ות בצהרונים ובמסגרות החופשות, משרד החינוך שהוקצו לסבסוד שניתן להורים עבור השתתפ

 כמפורט:
 ש"ח; xx – 2022בשנת  .א
 ש"ח. xx –ואילך  2023בשנת  .ב
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 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
 

לקידום וסיוע בהשתלבות  מרכזי מהוות מוקדלימודיות בשעות אחר הצהריים לגיל הרך והיסודי מסגרות 
. השתלבות בתעסוקה, באחוזי משרה גבוהים במעגל העבודהלוש עד שבע לילדים בגילאים שורים ה

יציאה ממעגל חברתיים ותורמת לבעיקר במשפחות בהן שני בני הזוג עובדים, מביאה לצמצום פערים 
 . 5%-. ולראיה, תחולת העוני בקרב משפחות בעלות שני מפרנסים עומדת על כהעוני

 
לתי ימוקד במשפחות בהן שני בני הזוג עובדים ויחושב באופן לאור זאת, ישנה חשיבות כי הסיוע הממש

תבצע וי ,להורים ייועדהסבסוד דיפרנציאלי לפי גובה ההכנסה המשפחתית. לאור זאת, מוצע כי 
כך, למשפחות עובדות בעלות רמות הכנסה נמוכות יחסית.  שיועברומצעות מבחני תמיכה לפרט, בא

למיצוי כושר  ייצר אלטרנטיבה משתלמת ליציאה לעבודהת טיפולית-מסגרת החינוכיתהוזלת עלות ה
ההשתכרות ולהרחבת היקפי המשרה של שני בני הזוג וזאת במקביל לעידוד ותמרוץ שני בני הזוג ליציאה 

 . לעבודה על מנת לקבל את הזכאות להטבה
 

: עבור צהרונים ( נעשה באופן הבא5עד  3כיום, הסיוע הממשלתי בעד הצהרונים עבור ילדים בגילאי גן )
כלכלי של הלשכה המרכזית -במדד החברתי 5עד  1המצויים ברשויות המקומיות המדורגות 

(, לפיו ניתן סבסוד עבור כל ניצנים תכנית –לסטטיסטיקה, ישנו מבחן תמיכה של משרד החינוך )להלן 
כלכלי של -יילד באותה רשות מקומית, בלי קשר למצב הכלכלי של הוריו, ורק בהתאם לדירוג החברת

במדד האמור, ישנו מבחן תמיכה של זרוע  7עד  6הרשות המקומית. עבור רשויות מקומיות בדירוג 
(, במסגרתו הזכאות מתבססת על המצב העבודה זרוע –העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן 

 .10עד  8 הכלכלי של הורי הילד. אין מבחן תמיכה עבור צהרונים המצויים ברשויות מקומיות בדירוג
  

בנוסף, מבחן התמיכה של משרד החינוך במסגרת תכנית ניצנים מעניק סבסוד לצהרונים עבור ילדים 
כלכליים, שלא תלוי במצב הכלכלי -ב', בכל הרשויות המקומיות, בכל האשכולות החברתיים-בכיתות א'

 של הורי הילד.
 

שות המקומית ולא בהתאם למבחן כלכלי של הר-מצב בו מנגנון הסיוע מוקצה על פי אשכול חברתי
הכנסה פרטני של משק הבית גורר אי דיוקים רבים ופוגע במשפחות הזקוקות לסיוע אך מתגוררות 

כלכלי של הרשות -כלכלי. ככלל, אין זהות בין הדירוג החברתי-ברשויות המדורגות גבוה במדד החברתי
כולות להיות משפחות במצב כלכלי המקומית לבין מצבם הכלכלי של משקי הבית המצויים בתחומה. י

טוב ברשות מקומית בדירוג נמוך, ולהפך. כך, שיטת ההקצאה הנוכחית עשויה להיטיב עם משפחות 
 שאינן זקוקות לסבסוד, ולמנוע סבסוד ממשפחות שזקוקות לו.

 
עניינה (, שעניין סואעד –)להלן  מסעוד סואעד נ' משרד החינוך 6155/20בעניין זה, הוגשה עתירה לבג"ץ 

שיטת הסבסוד במסגרת תכנית ניצנים. העתירה נמחקה בעקבות הצהרת משרד החינוך, בהסכמת משרד 
ספרי במסגרתו -האוצר, לפיה החל משנת הלימודים התשפ"ג מודל הסבסוד יתבסס על מדד הטיפוח הבית

 מצוי הצהרון, אשר משקף טוב יותר את המצב הכלכלי של המשפחות.
ע לערוך שינויים מסוימים בשיטת הסבסוד הנוכחית, לצורך הקצאה יעילה יותר לאור האמור לעיל, מוצ

כלכלי של משפחת -של התקציב המוקצה לסבסוד. כך למשל, מוצע כי הסבסוד יינתן לפי מצב חברתי
כלכלי של הרשות המקומית.  המודל הקבוע בהצעת החלטה זו מדויק אף -הילד, ולא הדירוג החברתי

המדינה ליישם בעניין סואעד, שכן הוא יקנה זכאות בהתאם לרמת משק הבית, ולא יותר מזה שהתחייבה 
 בית הספר.

לבסוף, מוצע לקבוע כי לא יחול שינוי בגובה הזכאות לסבסוד עבור ילד בחינוך המיוחד, והוא ימשיך 
 ויישאר אחיד וזהה לסבסוד שניתן היום, ללא תלות במבחן הכנסה נוסף.

 פי ההחלטה:להלן הסבר מפורט על סעי

 :1סעיף 
עד  3מוצע להעביר את האחריות לסבסוד המסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים לילדים בגילאים 

ולמסגרות המופעלות בשעות הבוקר במהלך חופשות בתי הספר והגנים לאחריות זרוע העבודה במקום  7
 משרד החינוך. זאת, מכיוון שהסבסוד האמור מגלם תכלית תעסוקתית.
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 :2 סעיף
מוצע להורות לזרוע העבודה לממש את האחריות האמורה לעיל באמצעות פרסום מבחן תמיכה לסבסוד 
הניתן להורים עבור התשלום למסגרות האמורות, שיבוא במקום החלקים בתכנית ניצנים שעניינם סבסוד 

 כאמור להורים, ולקבוע את העקרונות שיחולו עליו.
וד לו יהיו זכאים ההורים מכוח מבחן התמיכה יוכפל בשיעור סכום הסבסבתוך כך, מוצע לקבוע כי 

. ככלל, השתתפות משרד החינוך בתקצוב מוסדות החינוך בהם פועלים הצהרונים או מסגרות החופשות
; חינוך במוסד 100%מוסדות חינוך מקבלים תקצוב בהתאם למעמדם )חינוך רשמי זכאי לתקצוב של 

(. במסגרת תכנית 55%; וחינוך במוסד פטור זכאי לתקצוב של 75%מוכר שאינו רשמי זכאי לתקצוב של 
ניצנים נקבע כי הסבסוד לצהרונים ולמסגרות חופשות הנערך במוסדות אלה, יוכפל בשיעור ההשתתפות 
האמור בהתאם לסיווגו של כל מוסד. זאת בין היתר לאור הזיקה בין הצהרונים ומסגרות החופשות למוסד 

במסגרת חינוכית )בית ספר או גן ילדים(, בקיומם של תכנים פדגוגיים במסגרות  החינוך, בהיותם מצויים
אלה, בהיותן חלופה להחלת יום לימודים ארוך, וכדומה. בנוסף, יש בכך בכדי לבטא העדפה של המדינה 
לשימוש בשירותים הרשמיים הניתנים על ידה, הן לגבי בתי ספר, והן לפעילות הנלווית אליו, היא שהות 

 הרון או במסגרת חופשה.בצ
 : 3 סעיף

מוצע להבהיר כי האחריות המועברת מכוח החלטה זו ממשרד החינוך לזרוע העבודה נוגעת רק לעניין 
הסבסוד הניתן להורים, ולא לעניינים אחרים המצויים בסמכות משרד החינוך, לרבות היבטים פדגוגיים, 

 רגולטוריים, וכדומה.
 : 4 סעיף

ן התמיכה המוצע על נושאי רוחב כלכליים, בראשם שוק התעסוקה, לצד העלות ור ההשפעה של מבחלא
הכספית המשמעותית הכרוכה במבחן התמיכה המוצע, מוצע לקבוע כי החלטות בעלות עלות תקציבית 

 או השפעה על שוק התעסוקה יקבעו בהסכמת שר האוצר.
 :5סעיף 
ומסגרות  הצהרונים לעניין ההחלטה למימוש הנדרשים התקציב רכיבי מסדיר את העברת זה סעיף

 הסכום שיעבור יהיה הסכום הנדרש עבור פעילות הצהרונים, מסגרות הקיץ, והחינוך המיוחד.. החופשות
בכדי לממן את עלות פעילות המחצית  2023יעברו גם רכיבי התקציב הנדרשים עוד בשנת בנוסף, נדרש 

 הראשונה של שנת תשפ"ג.
 

 תקציב:
ואילך מבסיס התקציב של משרד  2023ש"ח בשנת  xx -, ו2022ש"ח בשנת  xxרת ההחלטה דורשת העב

 החינוך לבסיס התקציב של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם:
 אין.

 
 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 ;2012לינואר  8מיום  4088החלטה מס' 
 ;2014בר לאוקטו 7מיום  2063החלטה מס' 
 ;2017למאי  21מיום  2659החלטה מס' 
 .2018לינואר  11מיום  3377החלטה מס' 

 
 ההצעה עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023.  

 

 
  



 

113 

23/05/2022 01:07 

 שיפור שירותים ציבוריים וייעול עבודת הממשלה
 ויות תחבורה מרחביותרש

 מחליטים
"הקמת רשות ארצית לתחבורה ציבורית  שעניינה 2011בדצמבר  18מיום  3988מס'  ההחלטל בהמשך

"הקמת רשויות  שעניינה 2018בינואר  11מיום  3426מס'  הורשויות תחבורה מטרופוליניות", והחלט
, ניהול תכנוןאת  לשפרע", במטרה מטרופולין ירושלים ומטרופולין באר שב –מטרופוליניות לתחבורה 

 ביתרונות הכרהוצמצום פערים חברתיים, ומתוך  כלכלי לפיתוח ולהביא בישראלופיתוח התחבורה 
זה  ובכלל, משותף ותחבורתי גיאוגרפי במרחב הממוקמות המקומיות הרשויות ידי על התחבורה לניהול
 :יבוריתצ תחבורה והפעלת תחבורה תשתיות הקמת, תנועה הסדרי קביעת

 שנתית רב תכנית( לקדם התחבורה שרת –על שרת התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן  להטיל . 1
המורכבות מהרשויות המקומיות שבתחומן, שיהיו אמונות על  מרחביות תחבורה רשויות להקמת

, בכפוף לתחומי האחריות והסמכויות שיוגדרו בהתאם להחלטה זו )להלן בשטחיהן התחבורהניהול 
 (. מרחביות רשויותאו  מרחבית רשות –

 :פרק י"אהוראות מרחביות, בהתאם ל רשויותאופן הקמתן והסדרת פעילותן של  את, בחוק לקבוע . 2
הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות ב ,רשויות תחבורה מטרופוליניות

 ינויים הבאים:(, בשהחוק הצעת –)להלן  2018-(, התשע"ח2019הכלכלית לשנת התקציב 
 המדינה שטח חלוקת את בצו, לקבוע האוצר שר בהסכמתאת שרת התחבורה,  להסמיך .א

 ( בהתאם לעקרונות הבאים:תחבורתיים מרחבים –למרחבים )להלן 
 ;תחבורתי במרחב יכללו אשר מקומיות רשויותקיומו של רצף גיאוגרפי בין  על שמירה (1
בתחומי  נוסעים עתירת לתחבורה לשמש המיועדות או המשמשות דרכים של ןמיקומ (2

 רשויות מקומיות, ככל שישנן;
 המקומית הרשותאמצעי התחבורה, מרשות מקומית אל  בכלהתנועה היומיים  היקפי (3

  ;ואל רשויות מקומיות אחרות בסביבתה הראשית
התחבורתית בין הרשויות המקומיות במרחב התחבורתי  והזיקה הגיאוגרפית הקרבה  (4

 ;יתהראש המקומית לרשות
 . התחבורתי המרחב של היקפו (5

את כל רשויות מרחביות במרחבים התחבורתיים הכוללים הקמת בצו  בעשרת התחבורה תק .ב
, תוך שנתיים מכניסת החוק לתוקף גוש דן, חיפה, באר שבע וירושלים אחד מבין המטרופולינים

תיים. רשויות אשר יפעלו בכל יתר המרחבים התחבורהקמת בצו  קבועוכן תהיה רשאית ל
הרשות תאגד את כל הרשויות המקומיות המצויות בשטחי המרחב התחבורתי שהופקדה עליו 

 (.צו הקמת הרשות –)להלן 
כל רשות מקומית בהחלטות המועצה, ייקבע על ידי שרת ל שיהיהלקבוע כי כוח ההצבעה  .ג

 : הבאיםהקמת הרשות, בין היתר, בהתאם לשיקולים  בצוהתחבורה 
מקומית, הברשות  קבע דרך הפועלים עצמאיים עובדים וכן, קיםהמועס העובדים מספר (1

 אך אינה מתגוררים בה;
 ;מקומיתה רשותה בשטחי הציבורית התחבורה נתיבי היקף (2
 ;הראשית לרשות מקומיתה רשותה של הגיאוגרפית קרבתה (3
 .התחבורתי במרחבהכולל  התושבים למספר ביחס מקומיתה ברשות התושבים מספר (4

על ידי שרת התחבורה כאמור  הממונים םיכלול בנוסף לנציגי  המרחביתות הרכב מועצת הרש  .ד
 רשאי שר האוצר למנות נציג אגף התקציבים במשרד האוצר. ,בהצעת החוק

 בתחומים המדיניות וקידום קביעהבהצעת החוק, יכללו  מפורטיםבנוסף לתפקידי הרשות ה .ה
 :הבאים

 ;המרחביתהתחבורה השיתופית הממונעת ברשות  תחום (1
 ;המסחרית התחבורה תחום (2
 ;הרשותהביקוש בתחום  ניהול (3
 אוטונומית. ותחבורה חשמלית בתחבורה ושימוש תשתית (4

 תשלומים שבתחומה המקומיות הרשויות על להטיל רשאית תהיה המרחבית הרשות כי לקבוע .ו
 .הרשות הקמת בצו, שיקבעו ככל, להגבלות בכפוף, תקציבה למימון

ור בהצעת החוק לקביעת מדיניות חניה במסגרת קביעת בהמשך לתפקידה של הרשות כאמ .ז
( לפקודת התעבורה ]נוסח 2)א()77מדיניות תחבורה ציבורית לקבוע כי על אף האמור בסעיף 

 כלי העמדתהרשות המרחבית תהיה רשאית לקבוע הסדרי  ,(פקודת התעבורה –חדש[ )להלן 
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( לפקודת 2)א()77י סעיף , בהתאם לתנאהתחבורה על המפקח שקבע כפי הרשות בצירירכב 
 התעבורה.

 להקמת, 1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 145סעיף  לפיבקשה להיתר  הגשת לעניין .ח
 הרשותמועצת הרשות המרחבית ומהנדס  ראש, משלימה ציבורית תחבורה תשתית פרויקט

 .  כמשמעותה בחוק האמור יחשבו גם כרשות רישוי מקומית הראשית המקומית
בית תהיה רשאית, באישור שרת התחבורה ושר האוצר להתקין חוקי עזר בתחום הרשות המרח .ט

 המרחב התחבורתי לצורך ביצוע תפקידיה.
  לקבוע בחוק הוראות לתנאי התקשרות רשות מרחבית עם מפעילי התחבורה הציבורית. .י

 רשויות של להקמתן מעבר הסדרי ולקבוע החוק בהצעת הקבועות המעבר הוראות את לתקן .יא
, להלן 3 בסעיף כאמור רשויות, הרלוונטית מקומיתה לרשות , בין היתר בשים לבותמרחבי

 .התחבורה בתחום המרחביות הרשויות בשטחי הפועלים נוספים וגורמים
 מקומיות רשויות של התארגנותן את לאפשרעל מנת עד להקמתן של רשויות מרחביות מכוח החוק ו . 3

 שרת שתקבע שנתית הרב התכנית לעקרונות אםבהת תומרחביה הקמת הרשויותלוגופי הממשלה 
על  להטילבהתאם לעקרונות האמורים,  ראשוניתלעיל, ותחילת פעילות  1 בסעיף כאמור התחבורה

 רשויות ן שללהקמת תקנות להתקין, התעבורה פקודת מכוח סמכותה מתוקף לפעול, התחבורה שרת
 וסדרו העקרונות הבאים: בהן י  (רשות ראשונית –ראשוניות )להלן  מרחביות תחבורה

 .תחבורתיים למרחבים, בישראל המקומיות הרשויותשל  שטחןהחלוקה של כלל  קביעת .א
 לרבות, שיוגדר תחבורתי במרחב ראשונית רשות להיות שתוקם חדשה רשות או קיים גוף מינוי .ב

 .הראשונית ברשות תאגידי ממשל הסדרי
 והסמכויות התפקידים את היתר בין לושיכל, הראשונית הרשות של וסמכויות תפקידיה קביעת .ג

 :הבאים
, מסחרית תחבורה, הממונעת השיתופית התחבורה בתחומי והביצוע המדיניות קידום (1

 למדיניות בכפוף, אוטונומית ותחבורה חשמלית תחבורה, הביקוש לניהול אמצעים
 ;הממשלה

חב מקומית כמשמעותה בפקודת התעבורה, לניהול תנועה במר תימרור כרשות לשמש (2
  ;התעבורה על המפקח ידי על לכך שמונתההרשות או חלק ממנו, ככל 

 הראשונית על הרשות תוטל בהם התנאים אתלקבוע  (2) משנה בפסקת לאמור בהמשך (3
 הראשונית הרשות במרחבשיכלול את כל מערך ניהול התנועה  רחבילהקים מרכז בקרה מ

  ;ציבורית לתחבורה פההעד וצירי רמזורים לרבות הקיימים התחבורה אמצעי לכל
  ;הליכים תחרותיים לבחירת בעלי רישיון קו ניהול (4
 .משלימה ציבורית תחבורה תשתיות של ותחזוקה תפעול ביצוע, תכנון, ניהול (5

 3 בסעיף כאמור שיקבעו לתקנותשתוקם בהתאם הראשוניות כי לפחות אחת מהרשויות  לקבוע . 4
פות תתבצע בכפוף לפרסום קול קורא על ידי רשויות נוס הקמתתהיה במחוז גוש דן. החלטה זו ל

 הארגונית הבשלות מידת לרבות שיקבעו בתנאים ובעמידה בדרכים והבטיחות התחבורה משרד
 הרלוונטי.  התחבורתי במרחב הכלולות המקומיות הרשויות בין והסכמות רשות להקמת

אגף תקציבים, יקצה התחבורה באישור  משרדיישום התכנית של הקמת מרחבים תחבורתיים,  לצורך . 5
הסמכויות והתפקידים שיוטלו על הרשויות  למימושישמש בין היתר  התקציבש"ח,  XXמתקציבו 

 המרחביות וכן עבור קידום מיזמים תחבורתיים בתחום המרחב. 
  –זו  בהחלטה . 6

צירי תנועה בתחום הרשות המרחבית שקבע המפקח על התעבורה בצו לאחר  –" הרשות צירי"
מקומיות בתחומן עוברים הצירים האמורים ובהתאם לשיקולים התחבורתיים  שמיעת רשויות

 הקבועים בהצעת החוק. 
 קבע בצו הקמת הרשות כעיר הראשית.תיהרשות המקומית ש -" ראשית מקומית רשות"
דרך, מבנה דרך או מיתקן דרך כהגדרתם בחוק התכנון  -" תשתית תחבורה ציבורית משלימה"

רך תחבורה לא ממונעת או לצורך נתיבי תחבורה ציבורית או לצורך והבנייה, המשמשים לצו
מיתקן שישמש לתפעול של אוטובוסים, למתן שירות לאוטובוסים או למתן שירות של 

 .אוטובוסים
 דברי הסבר

 

 המדינה משק על והשפעהנתונים כלכליים  ,רקע כללי

 24-את באובדן תוצר הנאמד בכרמת הגודש בדרכים בישראל מהווה פגיעה בכלכלה הישראלית המתבט
מיליארד ש"ח בשנה. ללא התערבות הממשלה ונקיטת צעדים אקטיביים, אומדן זה אף צפוי לגדול 
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מיליארד ש"ח נובעים מרמת  25-, מתוכם כ2040מיליארד ש"ח בשנת  42-ולהגיע לשיעור שנתי של כ
וי בהגדלת המשאבים המופנים בשנים האחרונות חל שינוי מגמה הבא לידי ביטהגודש בגוש דן בלבד. 

לטובת התחבורה הציבורית, זאת מתוך רצון להביא לצמצום בגודש ולחיסכון בשעות עבודה ופנאי של 
הפרט. למרות זאת, קיים קושי ניכר ביישום המדיניות לעידוד ופיתוח התחבורה הציבורית, הנובע בעיקרו 

רה ציבורית ובפרט תשתיות עירוניות, זאת ממספר בעיות יסוד: קושי בקידום והקמה של תשתיות תחבו
בשל הצורך בהסתמכות על רשויות מקומיות בתהליך ההקמה והיציאה לביצוע, וכן קושי בניהול והפעלה 
של מערכי התחבורה הקיימים, אלה נמצאים בניהול מלא של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ועם 

  מעורבות מינימלית של הרשויות המקומיות.   
לת התחבורה הציבורית באמצעות רשות מטרופולינית הינה המודל הנפוץ ביותר בקרב מטרופולינים הפע

 התחבורה שרתשל  ההמודל המוצע, כפי שיפורט להלן, מאפשר את שימור סמכות .OECD-במדינות ה
לקביעת מדיניות תחבורה ציבורית והובלת פרויקטי תשתית  (שרת התחבורה –והבטיחות בדרכים )להלן 

בידי גוף  התחבורתי המרחביריכוז הטיפול ביצוע המדיניות ו, תוך על ידי משרד התחבורה משמעותיים
 ובעל סמכויות מתאימות.  מקומי מקצועי

 רשות מרחבית המורכבת מהרשויות המקומיות הרלוונטיות צפוי להביאניהול תנועה של המרחב על ידי 
. ניהול ם מהשימוש המועט בתחבורה ציבוריתוכן לצמצם את הגודש הנגר לשיפור במצב התחבורה

באופן מרוכז ברמה הארצית אינו מיטבי היות והוא נאלץ להתמודד עם מגוון גדול מדיי של אתגרים, 
. מאידך, או המרחב התחבורתי ולרוב הפתרונות אינם מותאמים באופן פרטני למאפייני המטרופולין

עדר סנכרון בין רשויות שונות וחוסר רציפות הי ובחוב ןניהול תנועה ברמה המקומית בלבד טומ
 בהתנהלות, על אף שרבות מהדרכים הן משותפות.

 
בעניין הקמת רשות ארצית לתחבורה  2011בדצמבר  18מיום  3988בהמשך להחלטת הממשלה מס' 

ציבורית ורשויות תחבורה מטרופוליניות, ועל אף האמור לעניין הקמת הרשות הארצית לתחבורה 
)להלן  3426לתקן את החלטת הממשלה מס' יחידת סמך במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ציבורית כ

מטרופולין ירושלים ומטרופולין באר  -הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ( לעניין 3426החלטה  –
 :שבע

 
 1לסעיף 

מרחביות מוצע להטיל על שרת התחבורה לקדם תכנית רב שנתית, במסגרתה יוקמו רשויות תחבורה  
שיהיה אמונות על הניהול השוטף של התחבורה בתחומן. הקמת הרשויות המרחביות תוך ביזור סמכויות 
משרד התחבורה צפויה להקל על ניהול התנועה האזורי, משך זמן ביצוע של פרויקט תשתית וכן ניהול 

 התחבורה הציבורית במרחב. 
  2 לסעיף

בהתאם לפרק י"א  , והכלתחבורה מרחביות רשויותתן של את אופן הקמתן והסדרת פעילולקבוע בחוק, 
הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות )רשויות תחבורה מטרופוליניות( מתוך 

 :, בשינויים הבאים(הצעת החוק –)להלן  2018-(, התשע"ח2019הכלכלית לשנת התקציב 
 (א)2לסעיף 

ת הרשויות המקומיות למרחבים תחבורתיים, כך שכל שטחי מוצע להסמיך את שרת התחבורה לחלק א
ישראל יהיו משויכים למרחב תחבורתי. המרחבים התחבורתיים יקבעו בהתאם לשיקולים שיאפשרו 
שמירה על רצף גיאוגרפי בין הרשויות וכן יצירת מרחבים תחבורתיים שיכילו בתוכם את מרבית תנועות 

 היוממות של התושבים.  
 )ב(2 לסעיף

וצע להסמיך את שרת התחבורה להקים בצו רשויות תחבורה מרחביות בכל אחד מהמרחבים מ
התחבורתיים שהינם מטרופולינים במדינת ישראל וכן לקבוע כי תהיה רשאית לקבוע בצו כאמור רשויות 
מרחביות נוספות. הרשות המרחבית שתוקם במרחב ספציפי תאגד את כלל הרשויות המקומיות במרחב 

 זה.   
 (ג)2סעיף ל

בהתאם להצעת החוק, שרת התחבורה תקבע בצו הקמת הראשות את הרכב וכוח ההצבעה במועצה. 
מוצע לקבוע כי הרכב המועצה וכוח ההצבעה יקבעו בין היתר באופן שישקף את מידת השפעת החלטות 
הרשות המרחבית על התחבורה הציבורית ברשות המקומית. על כן הרכב המועצה וכוח ההצבעה 

היותה של הרשות ועצת הרשות המרחבית ייקבע על ידי שרת התחבורה על בסיס הקריטריונים הבאים: במ
מרכז תעסוקתי ומספר היוממים המגיעים לעיר ואינם מתגוררים בה, היקף הקילומטרים של נתיבי 

נת מדדים אלו נבחרו על מתחבורה ציבורית שעוברים בעיר, מספר תושבים בעיר וכן קרב לעיר הראשית 
 לשקף את מידת ההשפעה של החלטות הרשות המרחבית על הערים החברות בה. 
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 )ד(2לסעיף 
לאור העובדה כי במסגרת החלטה זו מוצע להרחיב את היקף סמכויות הרשות, בין היתר בתחום פיתוח 
התשתיות אשר דורשות תקציבים רבים ובשל המגוון הרחב של תחומי האחריות של הרשות בתחומי 

התקציב, מוצע לאפשר לשר האוצר להוסיף להרכב המועצה, לתקופת ההקמה, נציג נוסף של הכלכלה ו
הממשלה מקרב עובדי אגף התקציבים במשרד האוצר. הוספת הנציג לא תוסיף לכוח ההצבעה של נציגי 

 . 20%כוח ההצבעה של נציגים אלה יחד יעמוד על  –הממשלה, קרי 
 )ה(2לסעיף 

ל קידום מדיניות וניהול של תחבורה ציבורית ואמצעים משלימים לה.  בהצעת החוק הרשות אמונה ע
מוצע לקבוע כי בנוסף לתפקידיה של הרשות המטרופולינית כפי שהוגדרו בהצעת החוק יקבעו לרשות 

בתחומי התחבורה השיתופית המרחבית תפקידים נוספים במסגרתם תקדם הרשות המרחבית מדיניות 
)היינו: משאיות(, אמצעים לניהול ביקושים  , תחבורה מסחריתתופייםלרבות קורקינטים שי הממונעת

לרבות קידום של עמדות הטענה זמינות ועידוד  , תחבורה חשמליתלרבות בכניסה למרכזי מטרופולינים
 בדגש על תחבורה ציבורית אוטונומית. ותחבורה אוטונומית שימוש ברכבים חשמליים

 )ו(2לסעיף 
ב הרשות המרחבית ימומן בין היתר מסכומים אותן תגבה הרשות מרשויות בהצעת החוק נקבע כי תקצי

המקומיות, על מנת לאפשר לרשות לגבות סכומים מרשויות המקומיות נדרש להסמיכה לצורך כך בחוק. 
 סמכות הרשות המרחבית לגביית התשלומים תתבצע בהתאם לתנאים שיקבעו בצו לפיו הוקמה.

 )ז(2לסעיף 
י נפרד ממדיניות תחבורתית והיא בעלת השפעה ישירה על קידום התחבורה חניה הינה חלק בלת

צירי תנועה מרכזיים  –הציבורית. מוצע להסמיך את הרשות המרחבית לקבוע הסדרי חניה בצירי הרשות 
כפי שיקבע על ידי המפקח על התעבורה. סמכות זאת הינה בנוסף לסמכות הקיימת בהצעת החוק בו 

 מוסכמת לקבוע מחירי חניה בצירי הרשות. הרשות המטרופולינית 
 )ח(2לסעיף 

על מנת לאפשר הקמה מהירה ויעילה יותר של מתקני תשתית מסוימים לתחבורה ציבורית, מוצע לקבוע 
שיושב ראש הרשות המרחבית וכן מהנדס הרשות המקומית שהוגדרה בצו כראשות המקומית הראשית 

תן היתרי בנייה לפרויקטי תחבורה ציבורית משלימה יראו כרשות רישוי מקומית מקבילה לצורך מ
 כדוגמת נתיבי תחבורה ציבורית, דרכים לתחבורה לא ממונעת, או מסופי תחבורה ציבורית. 

 )ט(2 לסעיף
חוקי עזר הינם אמצעי עיקרי העומד לרשות הרשויות המקומיות שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות  

לרשות מקומית לרשות מרחבית יהיה צורך בקביעת חוקי עזר וזכויות בתחום הרשות המקומית, בדומה 
לצורך הסדרה של מימון התשתיות אשר בסמכותה בתחומי הרשות המרחבית. על כן מוצע לקבוע כי 
  הרשות המרחבית תהיה רשאית, באישור שרת התחבורה ושר האוצר לקבוע חוקי עזר שיחולו בתחומה. 

 )י( 2לסעיף 
יקף הוצאות הרשות המרחבית בקשר להפעלת קווי תחבורה בתחומה, לרבות על מנת לאפשר בקרה על ה

לצורך הפיקוח על היקף הסובסידיות המשולם למפעילי התחבורה הציבורית מוצע לקבוע בחוק מנגנון 
 ותנאים על פי הם תהיה הרשות המרחבית רשאית להתקשר עם מפעילי התחבורה הציבורית.

 (א)י 2לסעיף 
ת הרשות המרחבית דורשת תקופת התארגנות מצד רשויות מקומיות, תאגידים מאחר שהתחלת פעילו

הפועלים בתחום התחבורה בשטחה וכן רשויות שיוקמו מכוח תקנות שרת התחבורה בהתאם למוצע 
להצעת ההחלטה וזאת הן לצורך תקופת ההקמה ותחילת הפעילות של הרשות והן לצורך הסדרת  3בסעיף 

 ביצוע, מוצע כי יקבעו הוראות מעבר לצורך הסדרת כל אלה. פרויקטים הנמצאים במהלך 
 ג(-)א3לסעיף 

על מנת להקים רשויות תחבורה מרחביות שיקבעו על ידי שרת התחבורה בהתאם להצעת החוק כפי 
שמוצע לתקנה במסגרת הצעת ההחלטה, נדרשת היערכות של הרשויות המקומיות. על מנת לאפשר 

השלמת הליך החקיקה, מוצע להטיל על שרת התחבורה לקבוע בתקנות לרשויות תחילת התארגנות עד ל
לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ את התנאים וההסדרים הרלוונטיים  76בהתאם לסמכותה הקבוע בסעיף 

(. בין היתר תקבע שרת רשות ראשונית –להקמה של רשויות תחבורה מרחביות ראשוניות )להלן 
בורתיים וכן תמנה רשות שתהיה הרשות המרחבית, זאת התחבורה את החלוקה של המרחבים התח

באמצעות פרסום קול קורא. כמו כן תקבע השרה את הסמכויות והתפקידים של הרשות הראשונית וכן 
תאצול לרשות המרחבית סמכויות של רשות תמרור, ניהול הליכים תחרותיים של קווי שירות וכן ייזום 

רחביות יפעלו מכוח התקנות עד להשלמת תהליך החקיקה וביצוע של פרויקטי תשתית. הרשויות המ
 ופרסום צו הרשות. 
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  4לסעיף 
בשל מרכזיותו של מטרופולין גוש דן, נדרש להאיץ את הקמתה של רשות מרחבית בגוש דן. במסגרת 

 הקול הקורא של משרד התחבורה יקבע כי תוקם רשות מרחבית אחת לפחות במחוז גוש דן. 
  5לסעיף 

ים את הרשויות המרחביות ולאפשר לרשות המרחבית להוציא לפועל את מדיניותה, משרד בכדי להק
 תקציב מתקציבו לרשויות המרחביות שיבחרו במסגרת הקול הקורא.  XXהתחבורה יקצה 

 תקציב:
 אין. 

 :השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 :בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 ;2011ר בדצמב 18מיום  3988מס'  ההחלט
 .2018בינואר  11מיום  3426מס'  ההחלט
 :ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

ת לשנ עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית
2023. 
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 צמצום ההון השחור, הפשיעה בתחום השוק האפור והשימוש במזומן
 

 מחליטים
 
 

בה הוחלט להסמיך את סגן , (549החלטה  –)להלן  2021 אוקטוברב 24מיום  549' בהמשך להחלטה מס
השר לביטחון הפנים לתכלל מבצע חירום אשר יכלול ריכוז מאמץ לביצוע פעילויות אכיפה ולמאבק 

תוך קידום מהלכי חקיקה נדרשים  גורמים המעורבים בפשיעה חמורה בחברה הערביתבארגוני פשיעה וב
 –לרבות תופעות הנוגעות לשימוש במזומן  לצמצום הפשיעה

 
הבין משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית, הנובעת  הצוותאת המלצות  לאמץ . 1

בהתאם  נדרשים חקיקה הליכי קידום מטרתן אשרהשחור בתחום הפיננסי,  השוק ותמהתנהל
 צמצום ניהםובי, הפשיעה לצמצום לסייע בהם שיהיה נוספים מהלכים וקידום, להמלצת הרוב

ומתוקפה הוקם  549 בהחלטה שנקבע כפי במזומן ושימוש האפור בשוק לפשיעה הנוגעות תופעות
 (.הבינמשרדי הצוות –הצוות )להלן 

 

 לבצע תיקוני החקיקה, כך שייקבעו בהם העקרונות הבאים: . 2

 2024בינואר  1ש"ח החל מיום  200,000הגבלת החזקת כסף מזומן בסכום מצטבר של  .א
 באמצעות:

קביעה כי החזקת כסף מזומן בסכום הגבוה מסכום זה תהווה עבירה פלילית ועל המחזיק  (1
 מסכום המזומן שהוחזק שלא כדין. 30%יוטל קנס מנהלי בשיעור 

הפקדת המזומן אינה מתאפשרת, וזאת איסור ההחזקה לא יחול על מקרים חריגים בהם  (2
  בהתאם למתווה המוצע בדוח הצוות הבינמשרדי.

ופת היערכות, החל מיום התחילה של החוק ועד כניסת ההגבלה כפי שנקבעה בסעיף קביעת תק .ב
)א( לתוקף, במהלכה תתאפשר הפקדת כסף מזומן קיים בחשבונות הבנקים, בהתאם למתווה 2

קליטת מזומנים שיגבש בנק ישראל, וכן קביעת נוהל גילוי מרצון של מזומנים, הכנסות ורכוש 
 המוחזקים בידי הציבור.

בת סמכויות התפיסה המוקנות לגורמי האכיפה כך שיחולו גם על סכום כסף מזומן המוחזק הרח .ג
 שלא כדין, כאמור בהחלטה זו.

( באופן הבא הכנסה מס פקודת –)להלן  1961-התשכ"א[, נוסח חדשתיקון פקודת מס הכנסה ] .ד
–  

( או 1)2לפי סעיף  החייבת במס, הכנסהקביעה כי סכום המזומן המוחזק שלא כדין, הוא  (1
 , שלא דווחה.מס הכנסהת ( לפקוד2)2

קביעת חובת דיווח לרשות המסים על החזקת כסף מזומן בסכומים מצטברים של בין  (2
יום מיום תחילת ההחזקה, והטלת קנס מנהלי  30ש"ח, תוך  200,000-ש"ח ל 50,000

 מסכום המזומן הלא מדווח בגין הפרתה.  30%בשיעור 

סים על נכסים שווי מזומן, שיוגדרו על ידי מנהל רשות המיסים, קביעת חובת דיווח לרשות המ .ה
ש"ח  200,000בסכום מצטבר העולה על מיליון ש"ח ועל נכסים דיגיטליים בשווי העולה על 

 והטלת קנס מנהלי בגין הפרתה. 

הממשלה רושמת את הודעת נגיד בנק ישראל כי יפעל ליישום המלצות דו"ח הצוות הבינמשרדי  .ו
ידום מתווה קליטת מזומנים בחשבונות הבנקים לרבות חידוד הקריטריונים לסירוב הנוגעות לק

הפקדת מזומנים, כינון חובת הוצאת אסמכתאות ללקוח המסורב וחובת דיווח מתאימה לבנק 
 ישראל.

 

בדומה לחבות בתשלום המע"מ בגין כי לקבוע ו ,1976-תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו לתקן את . 3
כוח אדם,  בעסקאות שעניינן מתן שירותי)ז( לתקנות אלו, גם 6כאמור בתקנה מכירת סוגי המתכות 

 לרבות שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה, ובשירותי עבודות בנייה, החבות בתשלום המע"מ תחול על
 . מקבל השירות, אם מקבל השירות הוא עוסק

 

הוראות  כך שייקבעו בו(, ס ערך מוסףחוק מ - )להלן 1975-קן את חוק מס ערך מוסף, התשל"ותל . 4
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 לצורך מניעת מעשי מרמה בתחום החשבוניות הפיקטיביות, כדלקמן: 

שקלים חדשים  5,000בעסקאות שמחירן לחשבוניות מס  ייחודי רשות המסים תקצה מספר .א
 (, לבקשת עוסק.חשבונית מס מקוונת -)ללא מע"מ(, או יותר )להלן 

 חדשים שקלים 5,000 שמחירה עסקה בגין סמ חשבונית בשל תשומות מס לנכות יהיה ניתן לא .ב
 .מקוונת מס חשבונית שאינה ,יותר או

 שמחירה בעסקה, מס לחשבונית מספר להקצאת בבקשה המסים לרשות בפניה יחויב עוסק .ג
 .הרוכש דרישת פי על, יותר או חדשים שקלים 5,000

חשוד בקש לבקשה להקצאת מספר לחשבונית מס, במידה ומצא שהמ לסרבהמנהל יהיה רשאי  .ד
בהפצת חשבוניות מס שלא כדין, או בשימוש בהן. לצורך קבלת החלטה כאמור  במעורבות

שימציא לו מסמכים או ידיעות. סירב המנהל לבקשה  מהעוסקיהיה רשאי המנהל לדרוש 
 כאמור, יהיה הקונה, אם הוא עוסק, רשאי לשלם את המס חלף קבלת מספר ההקצאה.

 .ואילך 2024 בינואר 1 מיום האמורות ההוראותהחלת  .ה
 

מוסדות פיננסיים  כך שגם על, 2018-במזומן, התשע"ח)ז( לחוק צמצום השימוש 2לתקן את סעיף  . 5
מגבלה הקבועה בחוק על מתן סכום הבבמזומן, וזאת  מפוקחים יחול האיסור על מתן הלוואות

 .2022החל מאוגוסט  ש"ח ללקוח 6,000הלוואות במזומן, קרי 
 

, כך שתוקפה של חובת הדיווח על נותני שירותים פיננסיים לפקודת מס הכנסה א141סעיף לתקן את  . 6
שנים מיום תחילתה( תוארך  3) 2022הקבועה בו, במסגרת הוראת השעה ההעתידה לפקוע בנובמבר 

 , ותיבחן הפיכתה להוראת קבע.2033בינואר  1בעשר שנים נוספות עד ליום 
 

 :הבאים הנושאים את הבינמשרדי הצוות תלהמלצו בהתאםלבחון, שר האוצר על  להטיל . 7
א 141סעיף לחובת הדיווח הקבועה ב בהתאםהמתקבל  המידע שמירת תקופת משך הארכת .א

 לתקופת לב ובשים במידע יעיל שימוש לצורך, שנים 3 על כיום העומדלפקודת מס הכנסה, 
 . בפלילים ההתיישנות

, נוספים אכיפה גופי עם שיתוףב המסים רשות שעורכת חקירות לצורך מהמאגר מידע העברת .ב
 חוקי לפי אחרות מידע העברות בעניין כיום הקיים המנגנון באמצעות, ישראל משטרת בעיקר

 .המסים רשות מנהל ידי על כזו מידע בקשת כל עבור ספציפי היתר הוצאת קרי, המס
  .א לפקודה141לפי סעיף  הדיווח חובת הפרת על המוטל הכספי העיצום סכום הגדלת .ג

 להמלצת בהתאם, המס בדיני שונים כספיים ועיצומים קנסותושינויים בסכומי  התאמותצוע בי .ד
 .הבינמשרדי הצוות

 
)שבח  מקרקעין מיסוי בחוק, הכנסה מס בפקודת חוקרים בסמכויות העוסקים החוק סעיפי את לתקן . 8

 תא שישווה באופן, 1961-"אהתשכ, פיצויים וקרן רכוש מס ובחוק 1963-"גהתשכ( ורכישה
, בשני היבטים: )א( הקניית מוסף ערך מס חוק לפי חוקרים של לאלו אלו חוקרים של סמכויותיהם

סמכויות שוטר לשם מניעת עבירות מס; )ב( הקניית סמכויות חקירה בעבירות הנלוות לעבירות המס 
 הקבועות בחוקים אלה.

 
רה לעניין סמכויות לקדם מחדש את  הצעת חוק המסים )מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משט . 9

, המבהיר את המצב המשפטי בעניין מעמד משרדי 2016-התשע"ו חקירה, עיכוב, מעצר ושחרור,(
רשות המסים כתחנות משטרה לעניין הסמכויות האמורות, שניתנו לחוקרי רשות המסים לצורך 

 אכיפת דיני המס, חלף הארכת סמכות זו על ידי השר לבטחון פנים מעת לעת.
 

 :כדלקמן, דין בכל האמור אף על, לקבוע מנת על הכנסה מס לפקודתה'  בחלק 2פרק רביעי את  לתקן  . 10

לפקודה, יחויב  131נאמן בנאמנות שהוא תושב ישראל או שהיה חייב בהגשת דוח לפי סעיף   .א
 ימים ממועד יצירת הנאמנות בכל אחד מהמקרים הבאים: 30בהגשת הודעה למנהל בתוך 

 .)א(1טז75 סעיף לפי היוצר מאת הודעה בהגשת חייב אינו שיוצרה בנאמנות נאמן הוא (1

 הגיש לא והיוצר)א( 1טז75 סעיף לפי הודעה בהגשת חייב שיוצרה בנאמנות נאמן הוא (2
 .כאמור הודעה

 .לפקודה)ב( 1טז75 בסעיף כאמור פרטים תכלול 1 בפסקה כאמור הודעה .ב
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ימים  90הנאמנות או בחלוף יום ממועד יצירת  30תוגש למנהל בחלוף  1כאמור בפסקה  הודעה .ג
 .לפי המאוחר –ממועד פרסום תיקון החוק 

 לפי דוח הגיש לא כאילו אותו יראוזה  בסעיף כאמור הודעה הגשת חובת שהפר מיכי  לקבוע .ד
 .131 סעיף

ג לפקודה ובכלל זה כל אדם המחזיק נכס הרשום על שמו 75כהגדרתו בסעיף  –נאמן" "–זה  בסעיף
 לטובת נהנה. 

 
 סברדברי ה

 
 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

 
  1לסעיף 

התגברות מקרי הרצח והאלימות הנובעים כתוצאה מגורמי הפשיעה בחברה הערבית, ובמטרה  בשל
שעניינה תכנית לטיפול בתופעות  24.10.2021מיום  549להביא למיגורם, התקבלה החלטת ממשלה 

 הטילה 549החלטת  בין היתר,. (549החלטה  -)להלן  2022-2026הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 
צמצום בפרט באמצעות על רשות המסים להשתתף במאמצי האכיפה לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, 

בהתאם להחלטת הממשלה, סגן השר  .קטיביותיתופעת השימוש בחשבוניות פצמצום החזקת מזומן ו
את מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, לעמוד בראש צוות  1.11.21-יואב סגלוביץ מינה בלביטחון פנים 

 . משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי-בין
 ועיקרי המלצותיו: 2022למאי  19הצוות הגיש את המלצותיו לסגן השר ביום 

 גובהיםת החזקת מלאי מזומנים בסכומים עתופ צמצום . 1

 הפיננסית במערכת מזומנים לקליטת מתווה קידום . 2

 "חש 6,000 על העולה בסכום במזומן הלוואה לתת פיננסי מוסד על איסור . 3

 מוסדרים פיננסיים שירותים נותני של הדיווח חובות חיזוק . 4

 הפיקטיביות החשבוניות בתופעת טיפול . 5

 האכיפה גורמי שבידי המידע קבלת הרחבת . 6

 מס תעבירו בגין וההרתעה האכיפה הגברת . 7
 

  2 לסעיף
מזומן לפשיעה, מסקרים שנעשו באירופה עולה כי רק  שימוש והחזקת מחקרים רבים מציגים קשר בין

מהמזומן משמש לפעילות לגיטימית, כאשר ההערכה היא ששאר המזומן מוחזק בבית או על ידי  33%-כ
נמצא כי המדינות מחקר נוסף שילוב עם משמש לפשיעה. ואכן ב חלק מהותי כנראהתושבי חו"ל, אך 

מזומנים הגבוה ביותר )יוון, רומניה ובולגריה( הינן גם בעלות שיעור הון שחור גבוה שימוש בבעלות יחס 
ביחס לעולם. באיטליה, נמצאה התאמה בין יחס המזומן הגבוה לפשיעה מאורגנת, ובמחקר במיזורי, 

מדינה. בהמשך למחקרים והקשר ארה"ב, נמצא כי ירידה במחזור המזומן הפחיתה את אחוזי הפשיעה ב
שיעור בחינה שנעשתה על בסיס נתוני פתיחת תיקים במשטרה העלתה כי שצוין לעיל בין מזומן לפשיעה, 

מיוחס לעבירות אלימות )סחיטה באיומים, הצתה ותקיפה(, שוחד, ומימון על ידה  ניכר מהמזומן שנתפס
צום תופעת החזקת מלאי המזומן מוצעים ולהמלצות הצוות ובראשם צמ 1לכן ובהמשך לסעיף  טרור.

מספר צעדים לצמצום התופעה כאמור. ראשית, מוצע לקבוע איסור פלילי על החזקת מזומן מעל סכום 
ש"ח והטלת קנס מנהלי על מפר העבירה. סכום זה נקבע, בהתבסס על המלצות הצוות  200,000של 

ין מהווה "כרית בטחון" המאפשרת לאדם הבינמשרדי בו לפיה ההוצאה החציונית השנתית למשק בית מע
סכום זה הינו אומדן נורמטיבי להחזיק למשך תקופת זמן של שנה  בעת משבר וללא כל הכנסה נוספת. 

עשויה , ולכן, מחד החזקה של סכום גבוה יותר לצורך שימוש שוטף ולעת צורךשמרני לסכום המוחזק 
, ומאידך על שימוש לא לגיטימי במזומן זה מחד פוטנציאל לפעילות פשיעה ויתכן והיא מצביעה להוות

במי שכוונתו להשתמש במזומן בצורה  צפויות לפגועהגבלות על החזקה של סכום גבוה מזה לא 
. מוצע להחיל את המגבלות רק לאחר תקופת הערכות בה יתאפשר לאדם המחזיק מזומן נורמטיבית

 ש בנק ישראל.וזאת במסגרת מתווה לקליטת מזומנים שיגב להפקידו בבנק
בנוסף למגבלות על החזקת מזומן בסכומים גבוהים, מוצע להטיל חובת דיווח על החזקת מזומן בסכומים 

צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול ש"ח. וזאת בדומה לסכום שעוגן  200,000-ל 50,000בין 
ובו נקבעה חובת דיווח  2001-תשס"ארישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, 
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. חובת הדיווח נקבעה מתוך ההבנה כי כבר 50,000על תאגיד בנקאי שבוצעה בו פעולה במזומן מעל 
 היום יש מגבלה על השימוש וכי בהחזקה של סכומים אלה פוטנציאל לשימוש שלא על פי החוק. 

 בריינים להמיר את המזומן שבידםלגרום לגורמים עבשל העובדה כי הגבלה על החזקת מזומן צפויה 
החזקת נכסים אשר בגין דיווח שנתי נזילים יותר או פחות, מוצע בנוסף להחיל חובת נכסים אחרים, ב

עלולים להוות אמצעים תחליפיים למזומן, כאשר חלקם כבר כיום מועדים להלבנת הון, עבירות מס 
מיליון ש"ח )בדומה  1מסכום מצטבר של  ווה מזומנים החללכן, מוצע להחיל את החובה על ש ופשיעה.

 ש"ח.  200,000ועבור מטבעות וירטואליים בלבד החל משווי של לנכסים בחו"ל(. 
 

  -3לסעיף 
לקבוע כי בעסקאות שעניינן מתן שירותי כוח אדם, לרבות מודל "היפוך החיוב במע"מ" המוצע מבקש 

החבות בתשלום המע"מ תחול על מקבל  שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה, ובשירותי עבודות בנייה,
 בו נותן השירות הוא החייב במס.  כיוםהשירות, אם מקבל השירות הוא עוסק, וזאת בשונה מהמצב 

הצורך בתיקון נובע מכך שבענפים האמורים נמצא שקיימת תופעה מוגברת של הוצאת חשבוניות מס 
ועל מנת ין ולעיתים אף ללא תיעוד, שלא כדין. מדובר בענפים בהם מועסקים עובדים רבים שלא כד

להפחית בחבות המס מבלי לדווח על העסקת העובדים שלא כדין, מוציאים חלק מהמעסיקים חשבוניות 
. כדי להיאבק בתופעה זו, מוצע לקבוע כי במתן שירותים כאמור לעוסק, יהיה מקבל מס שלא כדין

מע"מ מקרים בהם ישנו היפוך של החבות  השירות החייב בתשלום המס. יצוין כי קיימים היום בתקנות
במע"מ בענפים בהם אותרה בעיה נרחבת של הפצת חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין וניכוי מס תשומות 

 בהסתמך עליהן, כך שהתיקון המוצע למעשה מהווה הרחבה של מנגנון קיים. 
רוכש טובין, נהוג באיחוד  כי היפוך החבות בתשלום המע"מ, כך שהוא חל על מקבל שירות או ,יצויןעוד 

 האירופי כאמצעי למאבק בתופעה של הוצאת חשבוניות שלא כדין.
 

  -4לסעיף 
בישראל קיימת בשנים האחרונות תופעה רחבת היקף של הפצת חשבוניות מס אשר הוצאו שלא כדין. 

ולסכל תופעה זו גורמת נזק של מיליארדי שקלים בשנה לאוצר המדינה.  על מנת לצמצם את התופעה 
מראש הוצאה של חשבוניות מס שלא כדין, מוצע  לבצע תיקונים בחוק מע"מ שיאפשרו הפעלת מערך 

שקלים חדשים, וזאת באמצעות הקצאת  5,000של בקרה על חשבוניות מס שערכן ללא מס עולה על 
 מספרי אישור לחשבוניות מקוונות בשלב הוצאת החשבוניות מהעוסקים ללקוחותיהם.

שקלים חדשים, עוסק  5,000סכומה עולה על שלחוק מע"מ ולקבוע כי בעסקה  47סעיף  מוצע לתקן את
מורשה יהיה רשאי לבקש מרשות המסים להקצות לחשבונית המס מספר. מוצע כי העוסק יהיה חייב 
לפנות לרשות המסים ולבקש מספר הקצאה אם הקונה יבקש שיעשה כן, וכי במידה ויוקצה מספר 

 ה חייב לציינו על גבי החשבונית.  לחשבונית העוסק יהי
המספר שיוקצה יהיה מספר נוסף בגוף החשבונית ויהווה מספר ייחודי מזהה לעסקה , מספר חשבונית 

 המס ימשיך להיות מתוך הנהלת החשבונות של העוסק . 
)א( לחוק מע"מ, ולקבוע כי מס התשומות הכלול בחשבונית מס 38בהמשך לכך, מוצע לתקן את סעיף 

שקלים חדשים והיא אינה כוללת מספר שהוקצה לה על ידי רשות המסים לא  5,000ומה עולה על שסכ
שהוקצה יותר בניכוי. תיקון זה צפוי לעודד עוסקים להימנע מביצוע רכישות במקרים בהם אין מספר 

 לחשבונית המס מחד ולהפחית את התמריץ להנפקת חשבוניות מס שלא כדין.
מס מצא המנהל כי עוסק הוציא חשבוניות דש לחוק מע"מ בו ייקבע כי אם עוד מוצע להוסיף סעיף ח

המנהל  שלא להקצות מספר לחשבונית באופן זמני או היה מעורב בשימוש בהן, יהיה רשאי שלא כדין, 
. מוצע כי המנהל יהיה רשאי לדרוש מהעוסק שימציא לו מסמכים וידיעות , בתנאים שיקבעאו באופן קבוע
 ן לצורך קבלת החלטתו. הנוגעים לעניי

עוד מוצע לקבוע כי אם סירב המנהל לבקשה כאמור, יהיה הקונה, אם הוא עוסק, רשאי לשלם את המס 
 . חלף קבלת מספר ההקצאה

 
 -5לסעיף 

,  מגביל את התשלום במזומן על עסקאות. בין היתר, סעיף 2018-חוק צמצום השימוש במזומן, התשס"ח 
 6,000קבלה של הלוואה במזומנים בהיקף שעולה על הרף שנקבע בחוק ))ז( לחוק אוסר על מתן או 2
ח(. עם זאת, הסעיף מחריג מתחולת האיסור הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח, כך שגופים פיננסיים "ש

רשאים לתת הלוואות במזומנים ללא מגבלה על הסכום; כך למשל, נותני שירותים פיננסים אשר עוסקים 
תנים הלוואות במזומנים בסכומים גדולים, מכוח חריג זה בחוק; וניתן לפרוט צ'ק למזומן בניכיון צ'קים נו

או לקבל הלוואה במזומן ללא הגבלת סכום. יכולת זו מהווה גורם סיכון להעלמת מס ולהלבנת הון 
וץ שמקורו בפעילות עבריינית באמצעות גורמים אלו, כמו כן, ניכיון צ'קים באמצעות גופים פיננסיים נפ
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מצד מי שמוציא חשבוניות פיקטיביות כאמצעי להעלמת הכנסות או הגדלת הוצאות. לאור זאת, מוצע 
)ז( לחוק ולהכפיף גם את ההלוואות הניתנות על ידי גופים פיננסיים מפוקחים 2לבטל את החריג שבסעיף 

 ח(."ש 6,000למגבלה הקבועה בחוק על מתן הלוואות במזומן )
 

 6-7לסעיפים 
קצוע מצביעים על כך שגורמים עברייניים עושים שימוש נרחב בשירותים שמעניקים נש"פים גורמי המ

על מנת להלבין הון, לערוך חשבוניות פיקטיביות, ועוד. משכך, קיימת חשיבות יתרה בהגברת הפיקוח 
על מוסדות אלו ועל הפעילות שנעשית באמצעותם, הן בהיבטים של משטר איסור הלבנת הון ומימון 

, והתקנות 2013א לפקודת מס הכנסה שנחקק בשנת 141ר והן בהיבטים של משטר המס. סעיף טרו
, החיל חובות דיווח לרשות המסים כהוראת שעה 2019ונכנסו לתוקף בשנת  2018שהותקנו מכוחו בשנת 

שנים על פעולות העומדות בתנאי החקיקה. דיווחים אלה משמשים ככלי חשוב לזיהוי של  3למשך 
ס באמצעות נש"פים ולטיפול בהם בכלים פליליים או שומתיים. משכך מוצעים מספר תיקונים העלמת מ

 הכספיים עיצומיםהקנסות וחלק מסכומי  נבחנו מחדשלאורך השנים לא בנוסף, בסעיף כמפורט לעיל. 
, וזאת למרות שינויים בצרכי האכיפה ובמציאות מסוהפרות שונות בתחום השמוטלים בגין עבירות 

. על כן מוצע לערוך התאמות ושינויים בסכומי קנסות ועיצומים כספיים שונים בתחום המס, באופן בשטח
 -, כגוןבמלחמה בהון השחור וכן יסייע ,של רשות המסים והאכיפה יכולת ההרתעהשיסייע בשיפור 

חוק ב ל96לפקודה(, התאמות בקנס גירעון במע"מ )סעיף  191התאמות בקנס גירעון במס הכנסה )סעיף 
מע"מ(, עדכון קנסות מנהליים בגין הובלת טובין ללא חשבונית, עדכון בעיצומים הכספיים מכוח חוק 

א לפקודה, הכל כמוצע בדו"ח 141הבלו, הגדלת סכום העיצום המוטל על הפרת חובת דיווח לפי סעיף 
 .הצוות הבינמשרדי

 
 -8לסעיף 

כנסה וחוקרי מיסוי מקרקעין ומס רכוש וקרן תיקון סעיפי החוק העוסקים בנושא סמכויות חוקרי מס ה
הפיצויים )להלן: חוקרי  מס(, נדרש בשל מספר סיבות. חלק מהסעיפים הקיימים בחוקים אלו העוסקים 
בסמכויות חוקרי מס הם סעיפים ישנים המתייחסים לחקיקה שאינה קיימת עוד. כמו כן, מוצע להשוות 

, בשני היבטים: 1975-ים לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ואת סמכויותיהם של חוקרי המס לאלו של חוקר
)א( הקניית סמכויות שוטר לשם מניעת עבירות מס; )ב( הקניית סמכויות חקירה בעבירות הנלוות 
לעבירות המס הקבועות בחוקים אלה, המפורטות בסעיף: עבירות מרמה, זיוף, סחיטה ועושק לפי סימן 

ות שיבוש מהלכי משפט, הדחה בחקירה והדחה בעדות הנחקרות ו' בפרק יא' לחוק העונשין, וכן עביר
בקשר לעבירות המס, שכיום חוקרי מס אינם רשאים לחקור אותן ולפיכך האכיפה בעניינן לוקה בחסר, 

 בעוד שאין כל הצדקה לקיומם של הבדלים בין הסמכויות. 
 

 -9 לסעיף
, נקבעו הוראות שונות לעניין ביצוע  1996-מעצרים(, תשנ"ו-בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה

לחוק סדר הדין הפלילי )חקירת  3סמכויות עיכוב מעצר ושחרור בתחנת משטרה. כמו כן, בסעיף 
, נקבע כי חקירת חשוד תתנהל בתחנת משטרה, אלא אם כן התקיימו תנאים  2002-חשודים(, התשס"ב

להסדיר בחוק את  תהחוק מבקש צעת הכאמור באותו סעיף המאפשרים חקירה מחוץ לתחנת המשטרה. 
מעמדם של משרדי רשות המסים כתחנות משטרה, מעמד שעד כה הוסדר באמצעות הכרזה של השר 

 לביטחון פנים.
 

 -10לסעיף 
לצד שימושים בהסדרי נאמנויות לצורך הקנייה וניהול לגיטימיים של נכסים, גורמי המקצוע מצביעים 

מתוחכם לעבירות הלבנת הון והתחמקות מתשלום מס. במטרה  על כך שמזה שנים הן משמשות כאמצעי
לצמצם ככל הניתן תופעות אלה הידקו בשנים האחרונות מדינות שונות ופורומים בינלאומיים את הפיקוח 

 על נאמנויות.
לפקודת הכנסה, בה הושם דגש על  197רפורמה בתחום, במסגרת תיקון  2013בישראל בוצעה בשנת 

ת זרות. לאחר כניסת התיקון לתוקף הצהירו נאמנויות לרשות המסים על הון בסך גביית מס מנאמנויו
עשרות מיליארדי ש"ח. למרות הגברת הפיקוח, רשות המסים עדיין מתמודדת עם הפרות בתחום זה 
 וההערכות הן כי נאמנויות עדיין משמשות אמצעי להתחמקות מתוחכמת מתשלום מס בהיקפים גדולים.

הפיקוח בתחום זה מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה על מנת לקבוע חובת הגשת על מנת לייעל את 
הודעה לכל נאמן בנאמנות שהוא תושב ישראל או נאמן החייב בהגשת דוח שנתי. החובה תחול על כל 

 נאמן, לרבות נאמן בנאמנות שנוצרה לפני כניסת תיקון החוק לתוקף.
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 תקציב
  אין.

 
 םהשפעת ההצעה על מצבת כוח האד

 .אין
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 אין.

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023. 
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 צמצום סיכון פנסיוני ותיקון עיוותי שכר

 
 מחליטים

 
חוק  –)להלן  1970-ירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ללחוק ש 8לתקן את סעיף  . 1

(, כך שלגבי מי שפורש משירות המדינה לאחר התיקון המוצע, לא ייכלל במשכורתו הגמלאות
הקובעת, כהגדרתה בסעיף האמור, רכיב שכר אשר לגביו נקבע בהסכם קיבוצי שנחתם לאחר התיקון 

יובא בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת, ובלבד  (, כי לאההסכם הקיבוצי –המוצע )להלן 
 שמתקיימים כל אלה:

. לעניין זה רכיב שכר שבא במקום רכיב השכר לא היה קיים בטרם החתימה על ההסכם הקיבוצי .א
רכיב שכר אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי ייחשב כרכיב שכר שלא היה 

 ;קיים בטרם החתימה כאמור
 מתקיים אחד התנאים הבאים:לגבי הפורש  .ב

 ההסכם הקיבוצי חל לגביו ערב פרישתו; (1
הוא זכאי, ערב פרישתו, לרכיב השכר במשכורתו בשל הצמדת משכורתו למשכורת של  (2

 עובד אשר לגביו חל ההסכם הקיבוצי;
היה זכאי לרכיב השכר ערב פרישתו הוא היה שוטר, סוהר או עובד שירותי הביטחון ו  (3

 משכורתו.ב

, 1999בפברואר  7מיום  4845להחלטה מס'  4כפוף לאמור בסעיף  1תיקון המוצע בסעיף קידום ה . 2
שלפיו הממשלה לא תגיש כל הצעת חוק לתיקון חוק הגמלאות אלא לאחר קבלת הסכמת ההסתדרות 

 הכללית החדשה, בהיותה הארגון המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר במדינה.

-בע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"הלחוק שירות הק 5לתקן את סעיף  . 3
, כך שלגבי מי שפורש משירות הקבע בצה"ל לאחר התיקון המוצע, לא ייכלל במשכורתו 1985

הקובעת, כהגדרתה בסעיף האמור, רכיב שכר אשר לגביו נקבע כי לא ייכלל במשכורת הקובעת 
 .1מוצע בסעיף לחוק הגמלאות, בהתאם לתיקון החוק ה 8לעניין סעיף 

 
 דברי הסבר

 
 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

(, חוק הגמלאות –)להלן  1970-לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל 8בהתאם לסעיף 
)ובדומה לכך גם בהסדרי פנסיה אחרים המבוססים על המתכונת של חוק הגמלאות(, רכיבי שכר אשר 

י חודש ואשר אינם מותנים בתנאי כלשהו נכללים במשכורת הקובעת לצורך חישוב קצבה משתלמים מיד
 בפנסיה תקציבית, ללא כל תנאי נוסף.

 
בשנים האחרונות גובר הצורך בתיקון עיוותים אשר קיימים בשכר העובדים במגזר הציבורי ובביצוע 

 במסגרתו.  שינויים במבנה השכר הקיים במגזר הציבורי וברכיבי שכר המשולמים
 

נמצא למשל, כי רכיבי שכר מסוימים מעודדים לעיתים התנהגות לא רצויה בקרב העובדים וכי הם אף 
בעלי השפעה שלילית בהיבט הרוחבי, כגון תשלומים בגין הוצאות רכב אשר מעודדים רכישה של רכבים 

 ביבה. פרטיים ונסיעה בהם, ובכך יוצרים השלכות בתחום התחבורה, התשתיות והגנת הס
 

כן נמצא שיש רכיבי שכר שמשפיעים באופן שלילי על פריון העבודה במגזר הציבורי. התשלום של 
רכיבים מסוימים אף יוצר עיוות ממשי באופן התגמול של העובדים. קיים רצון לתקן עיוותים כאלו וליצור 

 ים.מבנה שכר אשר קושר את התגמול באופן ברור יותר להישגים ולביצועים של העובד
 

לרוב מדובר ברכיבי שכר משתנים ומותנים, שאינם כלולים במשכורת הקובעת לחישוב פנסיה תקציבית. 
בעלי מאפיינים שונים רכיבי שכר  שייווצרוקיים חשש, כי ביצוע השינויים המבוקשים בשכר, באופן 

נסיה התקציבית, , במציאות של הוראות החוק הקיימות בעניין חישוב הפמאלו של רכיבי השכר המקוריים
במשכורת הקובעת לחישוב הפנסיה התקציבית.  החדשיםיביא לקביעה כי יש לכלול את רכיבי השכר 

חשש זה מהווה חסם משמעותי, שמונע מהמעסיקים במגזר הציבורי לבצע את השינויים החשובים 
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על תקציב המתבקשים. זאת, שכן במצב כזה, ביצוע שינויים כאלו עלול להיות בעל השלכות כבדות 
 המדינה, וזאת דרך הגדלת החבות האקטוארית של מדינת ישראל בגין הפנסיה התקציבית.

 
הצורך בביצוע שינויים ברכיבי שכר במגזר הציבורי נוצר גם עקב המעבר מהסדר של פנסיה תקציבית 

בנה )ובשנים הסמוכות לאחר מכן(. מ 2002להסדר של פנסיה צוברת, אשר הוחל במגזר הציבורי בשנת 
השכר הקיים בשירות המדינה ובחלק מהמגזר הציבורי מתאים יותר לעולם של פנסיה תקציבית. מאז 
המעבר של המגזר הציבורי להסדר של פנסיה צוברת כאמור, גובר הצורך להתאים את מבנה השכר למודל 

ת החדש. כמפורט לעיל, במציאות של הוראות החוק הקיימות, החשש מפני יצירת עלות אקטוארי
משמעותית נוספת, בשל גידול בחלק השכר העונה על ההגדרות של "משכורת קובעת" בחוק הגמלאות, 

 אשר יביא להגדלת תשלומי הפנסיה התקציבית בעתיד, מהווה חסם בפני ביצוע השינויים המתבקשים.
 

בהתאמה כמו כן, במסגרת רפורמות ושינויים מבניים מקובל לבצע שינויים במבנה השכר וברמות השכר, 
לשינוי או לרפורמה שהוחלו. גם במקרים כאלו קיים החשש האמור לעיל מפני יצירת עלות אקטוארית 
משמעותית. במקרים מסוימים נמצא פתרון באמצעות תיקון חקיקה, בחוק הגמלאות או מכוחו )כגון 

 במקרה של הקמת רשות מקרקעי ישראל(, אך לא בכל המקרים קיימת אפשרות כזו.
 

דיונים שהתקיימו מול הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הצדדים הביעו רצון משותף לבצע במסגרת 
שינויים במבנה השכר הקיים במגזר הציבורי, תוך תיקון עיוותים שנמצאו בו, ולהביא לעידוד התנהגות 
שתורמת להעלאת הפריון במשק. בתוך כך, ההסתדרות הביעה נכונות להסכים לכך, שנושא הכללתו של 
רכיב שכר במשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית יוכל להיקבע על ידי הצדדים למשא ומתן קיבוצי ולא רק 

 בהתאם להגדרות שבחוק. 
 

לחוק הגמלאות, כך שניתן יהיה לקבוע בהסכם קיבוצי שרכיב שכר לא  8לאור זאת מוצע לתקן את סעיף 
ככלל לרכיבים עתידיים כמו המרה  ייכלל במשכורת הקובעת לחישוב קצבה בפנסיה תקציבית )הכוונה

 של רכיב שכר קיים שאינו כלול במשכורת הקובעת לרכיב שכר קבוע וכיו"ב(.
 

יצוין כי תיקון כאמור בחוק הגמלאות, אשר חל בשירות המדינה, ישפיע גם על הסדרי פנסיה תקציבית 
שר לגבי עובדיהם אצל מעסיקים אחרים במגזר הציבורי, כדוגמת חלק מהתאגידים הסטטוטוריים, א

מוחל חוק הגמלאות, או כדוגמת הרשויות המקומיות, אשר לגביהם אומצו הוראות חוק הגמלאות באופן 
 הסכמי.

 
 1לסעיף 

לחוק הגמלאות כך שמי שפרש משירות המדינה לאחר התיקון  8לאור האמור לעיל, מוצע לתקן את סעיף 
ות זכויותיו של הפורש בהתאם להוראות חוק המוצע, לא ייכלל במשכורתו הקובעת, שעל בסיסה מחושב

הגמלאות, רכיב שכר אשר לגביו נקבע בהסכם קיבוצי, אשר נחתם לאחר התיקון המוצע, כי לא יובא 
לא היה קיים בטרם החתימה על ההסכם וש בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לפי חוק הגמלאות

אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי  . לעניין זה רכיב שכר שבא במקום רכיב שכרהקיבוצי
 . ייחשב כרכיב שכר שלא היה קיים בטרם החתימה כאמור

התיקון המוצע למעשה, יאפשר לצדדים להסכם קיבוצי להחריג רכיבי שכר מהמשכורת הקובעת, באופן 
י. כן שהם לא ייכללו בבסיס לחישוב הגמלה לגבי עובדים שערב פרישתם חל לגביהם ההסכם קיבוצ

מוצע, כי ההחרגה האמורה תחול גם לגבי עובדים שפרשו ואשר היו זכאים לרכיב השכר שהוחרג כאמור 
במשכורתם, בשל היות משכורתם צמודה למשכורת של עובד אשר לגביו חל ההסכם הקיבוצי כאמור, 

בשל כך  וכן לגבי שוטרים, סוהרים ועובדי שירותי הביטחון אשר זכאים במשכורתם לאותו רכיב שכר
 .שכר המשולם לפי הסכמים קיבוציים בשירות המדינהמשכורתם או חלקה נקבעת לפי ש
 
 2סעיף ל

להחלטה, נקבע כי "הממשלה לא תגיש כל הצעת  4, בסעיף 1999בפברואר  7מיום  4845בהחלטה מס' 
חוק לתיקון חוק שירות המדינה )גמלאות(, אלא לאחר קבלת הסכמת ההסתדרות הכללית החדשה, 
בהיותה הארגון המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר במדינה". לאור זאת, קידום התיקון לחוק 
הגמלאות כאמור בהצעת החלטה זו מותנה בקבלת הסכמתה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

 לתיקון המוצע.
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 3לסעיף 
חלים לגבי המשכורת היות שלגבי משכורתם של משרתי הקבע בצה"ל מוחלים שינויים מסוימים אשר 

 –)להלן  1985-של עובדי המדינה, מוצע לתקן את חוק שירות הקבע )גמלאות(]נוסח משולב[, התשמ"ה
(, כך שבמקרה בו משולמת במשכורתו של משרת קבע רכיב שכר אשר לגביו נקבע כי חוק שירות הקבע

משכורת הקובעת של לחוק הגמלאות, הוא יוחרג גם מה 8הוא מוחרג מהמשכורת הקובעת לפי סעיף 
 משרת הקבע לעניין חוק שירות הקבע.

 
 תקציב

 אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
צר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האו

2023. 
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הסדרת מסלולי העסקה שאינם מובילים לקביעות ואינם מזכים בפנסיית גישור 
 במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

 
 מחליטים

 
ם לסיכום פנסיית כחלק ממתווה הסדרת פנסיית הגישור במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ובהתא

ולטובת עיגון המתווה בתקנות )להלן סיכום הגישור(  –הגישור שנחתם בין משרד האוצר לארגון )להלן 
 –)להלן  1970-תש"להחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, ז 108לפי סעיף  (תקנות הגישור –

 (: חוק הגמלאות
 לתקן את חוק הגמלאות באופן הבא: .1

רשאי, בהסכמת ראש הממשלה ובהתאם להמלצת ראש המוסד למודיעין שר האוצר יהיה  .א
(, אשר כלל המקצועות צו –רשימת מקצועות )להלן  בצולתפקידים מיוחדים, לקבוע 

העובדים שיחלו לעבוד במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים באחד המקצועות הנכללים 
ולים שאינם מזכים בתשלום בו, לאחר מועד הוספת המקצוע לצו, יועסקו במסלול או מסל

 לראשונה זה ייכנס צו(. גישור קצבת –ז לחוק הגמלאות )להלן 108גמלאות בהתאם לסעיף 
  .הגישור תקנות התקנתלתוקף לאחר 

בשוק  הקיימיםמקצועות , לעיל' א בסעיף המתואר למנגנון בהתאםתווספו, י צו המקצועותל .ב
אשר מאפשרים השתלבות בשוק  צועותמק( או האזרחי השוק –הפרטי או הציבורי )להלן 

 :הבאים מהתנאים יותר או אחדלגביהם האזרחי אם מתקיימים 
כח אדם איכותי במקצוע זה מתקשה לגייס  מיוחדים ולתפקידיםהמוסד למודיעין  (1

בעקבות הסרת מועמדות של מועמדים מתאימים או לשמר כח אדם איכותי כתוצאה 
 תנאי השכר המוצעים.  בשל ,חדיםמיו ולתפקידיםהמוסד למודיעין מעזיבת 

במקצוע הכישורים הנדרשים ש אשר מתאים להעסקה לתקופה קצרה בשל כך מקצוע (2
צפויים להתייתר כתוצאה משינויים טכנולוגיים או שהם או  באופן תדיר משתנים

המוסד למודיעין ולתפקידים של  םהייחודיי , וזאת בשים לב למאפייניםאחרים
 מיוחדים.

בתחום העיסוק או השכלה  מומחיות אשר נובעת מניסיון משמעותי בו מקצוע שנדרשת (3
 , וזאת בשים לב למאפייניםבארגון ההעסקהרחבה במיוחד טרם תחילת  אקדמית
 לצד, בארגוןאת המקצוע  המאפיינת המעבריות רמת לרבותהמקצוע,  של םהייחודיי

 למודיעין ולתפקידים מיוחדים.  המוסד של הייחודיים המאפיינים
או  ,מכלל המועסקים החדשיםומעלה  75% במצטבר שנים שלושמשך תקופה של ב (4

 .רגישוקצבת בחרו במסלול העסקה שאיננו מזכה ב ,מכלל העובדים במקצוע 50%
לעובדי  ההייתבהן במניין התקופה האמורה יובאו בחשבון שלוש השנים האחרונות ש

ישור להעסקה במסלול ג בקצבתהמקצוע אפשרות בחירה בין העסקה במסלול המזכה 
 .למעלה בקצבת גישור מזכה ושאינ

להטיל על שר האוצר, בהסכמת ראש הממשלה, להתקין את צו המקצועות לאחר תיקון  .ג
 החקיקה המפורט בסעיף זה. 

צו המקצועות יעודכן מעת לעת ומקצועות יתווספו אליו בהתאם לתבחינים ולתנאים  .ד
 המפורטים מעלה.

חוק שירות המדינה )מינויים(, ל 4לסעיף  בהתאם, הכנסת של העבודה ועדת לפנות ליו"ר .2
 העובדים עלכי לצורך התייעצות בדבר קביעה (, המינויים חוק –)להלן  1959-תשי"טה

לחוק  18עד  17 סעיפים הוראותבצו המקצועות לא יחולו  המופיעים מקצועותהמועסקים ב
בין  שייכרת מיוחדצעות חוזה באמ יועסקו כאמור במקצועות המועסקים עובדיםהמינויים. 

 בהתאם ברשומותזאת תפורסם  החלטה. ולתפקידים מיוחדים למודיעין המוסדהעובד לבין 
 .המינויים לחוק 4 בסעיף לנדרש

להטיל על שר האוצר להביא לאישור ועדת הכספים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, תקנות  .3
וזאת לאחר השלמת הליך החקיקה  ז בחוק הגמלאות בנוגע לעובדי המוסד,108לעניין סעיף 

 2להחלטה זו וביצוע הצעדים הנדרשים בסעיף  1לתיקון חוק הגמלאות כמפורט בסעיף 
 להחלטה זו. 
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 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
 

הכספי ההוצאות על תשלום גמלאות מהוות חלק משמעותי מתקציבי גופי הביטחון. כמו כן, לפי הדוח 
, הוא הדוח הכספי האחרון שפורסם, התשלום החזוי לגמלאות בכלל 2020של מדינת ישראל לשנת 
מיליארד ש"ח. לצד ההוצאה התקציבית הנובעת  20.4צפוי לעמוד על  2040המערכת הביטחון בשנת 

מתשלומי הגמלאות נדרש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים לגייס כח אדם איכותי למקצועות 
תאימים לתקופת העסקה קצרה בין אם מכיוון שהיכולות והכישורים הנדרשים בהם משתנים בקצב המ

גבוה בשל התפתחות טכנולוגית מואצת או בשל השיקולים הייחודיים של המוסד למודיעין ותפקידים 
ן מיוחדים. בנוסף, ישנם מקצועות בהם נדרש כח אדם איכותי בעל ניסיון משמעותי או השכלה נרחבת וכ

מקצועות אשר המגמות בשוק האזרחי לגביהם מעידות על מעבריות גבוהה לצד שכר גבוה. . עבור 
מקצועות מסוימים, המודל של תגמול פנסיוני בעתיד )בין גיל הפרישה המוקדמת בארגונים הביטחוניים 

ת בשוק לגיל בו ניתן לפרוש בהתאם לגילאים המפורטים בחוק גיל פרישה( סותר את המגמות העכשוויו
, הסיבה המרכזית לבחירה מקום PwC (Millennials at work, 2019)העבודה. לפי סקר של חברת 

(. באופן 29%היא גובה המשכורת התחלתית ) ,90ה-ו 80-, ילידי שנות הY-העבודה בקרב בני דור ה
עריכים מ 52%מהמשיבים מעידים כי הם מעריכים כי יעבדו במקום אחד אחד בלבד כאשר  6%דומה, רק 

מעריכים כי יעבדו ביותר מחמישה  34%שיעבדו בשניים עד חמישה מקומות עבודה לאורך חייהם, ואילו 
 מקומות עבודה. 

 
לאור זאת, מוצע לקבוע תבחינים ותנאים למסלולי העסקה במקצועות מסוימים במוסד למודיעין 

ור ולא יובילו לקביעות. הדבר ותפקידים מיוחדים שלא יהיו זכאים לפרישה מוקדמת בהסדר פנסיית גיש
יאפשר העסקה דינאמית במקצועות אלו, דבר אשר יסייע למוסד לגייס כח אדם איכותי לשורותיו 
במקצועות אלו. יתרה מזאת, מוצע כי רשימה זאת תעודכן מעת לעת בהתאם לשינויים העתידיים, הן 

אם להמלצת ראש המוסד למודיעין בשוק התעסוקה הן בצרכי המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ובהת
 ותפקידים מיוחדים. 

 
 

 תקציב
  אין.

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין.
 

 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 אין. 

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית 
2023. 
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 תלוש שכר דיגיטלי -תלוש ירוק 

 מחליטים
לחוק  24לקידום תהליכים דיגיטליים ושמירה על איכות הסביבה, לתקן את סעיף כחלק מצעדי הממשלה 

 , באופן הבא:1958-הגנת השכר, התשי"ח
שרת  שתקבעלעובד תהיה באופן דיגיטלי בדרכים ופנקס שכר ברירת המחדל למסירת תלוש שכר  .1

 ומבלי שתידרש הסכמת העובד תחילה. הכלכלה, 
 .יםמודפסופנקס שכר  תלוש שכרהעובד רשאי לבחור במפורש בהודעה למעסיק כי הוא מבקש  .2
 

 דברי הסבר
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
ים אשר , אשר קבע מהם הפרט1958–לחוק הגנת השכר, התשי"ח 24נחקק תיקון מספר  2008בשנת 

חובה לכלול בכל תלוש שכר. התיקון הסדיר לראשונה את התחום ושיקף לעובדים את הפרטים השונים 
כיום, המעסיק חייב למסור לכל עובד תלוש שכר מודפס, אלא אם הסכים העובד  המרכיבים את שכרם.

תלושי  בכתב לקבל את תלוש השכר בדרכים המפורטות בתקנות הגנת השכר )דרכים מיוחדות למסירת
 .2017 –שכר(, התשע"ז 

 
כיום, חרף האפשרות למעבר לתלוש שכר דיגיטלי עובדים רבים אינם מודעים לאפשרות זו וממשיכים 
לקבל תלושי שכר פיזיים כיוון שזו ברירת המחדל, הגם שחלקם אינם פותחים את התלושים וצופים בהם 

מהעובדים עברו לתלוש דיגיטלי  16%באופן דיגיטלי במערכות שונות. למשל, במשרדי הממשלה רק 
נכנסים למערכת הדיגיטלית וצופים בתלוש שם. לצורך שמירה על איכות הסביבה מוצע  45%בעוד 

לשנות את ברירת המחדל, כך שהתלוש יתקבל באופן דיגיטלי. כל זאת תוך שמירה על עקרונות החוק 
 הנוכחי של שיקוף הפרטים המוגדרים כיום על ידי החוק.

 
 בתקצי

 חסכון תקציבי מינורי בתקציב המדינה )עלות הדפסת התלושים עומדת על כמיליון ש"ח בשנה(.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של 

2023. 
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 איחוד גורמי הממשלה לנושא בטיחות בעבודה לידי רשות לאומית לבטיחות

 מחליטים
לקדם את הבטיחות בעבודה והבריאות , ועל מנת 2018ינואר ב 11מיום  3382בהמשך להחלטה מס' 

משלתיים להסדרה, אכיפה ומניעה של תאונות עבודה ומחלות התעסוקתית, תוך ייעול המשאבים המ
 1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד בחוקאת כל שינויי החקיקה הנדרשים, לרבות  לתקןמקצוע, 

חוק  –)להלן  1995-"ההתשנ[, משולב]נוסח  יחוק הביטוח הלאומ, וב(חוק הפיקוח על העבודה –)להלן 
 מטרות אלה: על מנת לבצע (,הביטוח הלאומי

הבטחת  יהיה הייעוד אשר(, הרשות –רשות לאומית לבטיחות ובריאות תעסוקתית )להלן  להקים . 1
מינהל הבטיחות והבריאות  של םזאת באמצעות איחוד פעילותוהבטיחות והבריאות התעסוקתית, 

גיהות להמוסד לבטיחות ו של(, והבטיחות מינהל –התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן 
 הכפופה (. הרשות תהיה יחידת סמךולגיהותלבטיחות  המוסד –שבמוסד לביטוח לאומי )להלן 

הבטיחות ולמוסד  למינהלכיום  הנתונותויעברו אליה כלל הסמכויות  לשרת הכלכלה והתעשייה
 . ולגיהותלבטיחות 

 ות., יבוטלו מינהל הבטיחות והמוסד לבטיחות ולגיההקמת הרשותיום מיום  30 -לא יאוחר מ . 2
לצורך תקצוב הרשות, לרבות לצורך הקמתה, תפעולה השוטף ומימון פרויקטים נוספים ביוזמתה,  . 3

לייעד לטובת תקצוב הרשות את התקציב המוקצה כיום לטובת מינהל הבטיחות והמוסד לבטיחות 
ולגיהות, לרבות תקציב המוקצה למוסד לבטיחות ולגיהות על ידי המוסד לביטוח לאומי. לצורך כך, 

יופחתו הקצבות אוצר שהחל ממועד הקמת הרשות, כך  ,ילחוק הביטוח הלאומ 32סעיף תקן את ל
לחוק הביטוח הלאומי,  36בשנה, ואת סעיף  ש"חפי אל 36,500-המדינה למוסד לביטוח לאומי ב

 כך שלא יחולו בו הוראות לגבי המוסד לבטיחות ולגיהות.
 ראשיהעבודה הת בעבודה תחת הרשות, מפקח מנת לאחד את כל הגורמים הרלוונטיים לבטיחו על . 4

 כפוף לראש הרשות.  יהיהלפי חוק הפיקוח על העבודה 
 אין; הרשות בפעולת הקשורים והיטלים אגרות לקבוע רשאית תהיה שרת הכלכלה והתעשייה . 5

  .וגבייתם והיטלים אגרות קביעת על החל מהדין לגרוע בכדי באמור
עובדי מינהל הבטיחות של  מעמדםנה הארגוני של הרשות ולאופן יישום החלטה זו בכל הנוגע למב . 6

במסגרת צוות משותף של זרוע  ייבחןושל המוסד לבטיחות ולגיהות ועניין קליטתם כעובדי הרשות 
 במשרד במשרד האוצר ואגף הממונה על השכר התקציבים אגף, המוסד לביטוח לאומיהעבודה, 

אגף תקציבים במשרד ל ימים 30 בתוך המלצותיו את יגיש אשר, המדינה שירות ונציבות, האוצר
 המדינה שירות חוק לרבות, דין לכל בכפוף והכל, ולממונה על השכר המדינה שירות נציבהאוצר, ל

  .1959-"טהתשי)מינויים(, 
 

 דברי הסבר 
 

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה
הוועדה הציבורית לקידום הבטיחות  סוקה דאזעל ידי שר התעשייה, המסחר והתע הוקמה 2011בשנת 

(, וזאת ועדת אדם –)להלן  אלוף )במיל'( אודי אדםבראשות והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל, 
כי ממשלת ישראל נדרשת לשינוי שיצעיד אותה לקידום הטיפול בתחום ולהגנה משופרת על מתוך הכרה 

כללה שבעה עשר חברים בעלי ידע ועדת אדם  .רבבטיחות ובריאות העובד, כפי שנהוג במדינות המע
ומומחיות מקשת רחבה של תחומי העשייה בנושאי הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית ומנציגי 

חודש אפריל עדת אדם הגישה דין וחשבון מסכם על עבודתה ב. ומשרדים וגופים ממשלתיים רלוונטיים
 תיקוני חקיקה. רבות מההמלצות קודמו מאז פרסומן.ו, אשר כלל שורת המלצות לעדכונים מבניים 2014

 
הייתה הקמתו של "גוף ממלכתי מרכזי לניהול הבטיחות הוועדה אחת מההמלצות המרכזיות של 

ותעניק  [..].שייצור כתובת אחת מרכזית לציבור שתהיה רשות פנים ממשלתית  והבריאות התעסוקתי
עסוקתית, ברמה אחידה וגבוהה, תוך איחוד קשת שירותים שלמה בתחומי הבטיחות והבריאות הת

המלצה זו של הקמת רשות לאומית . מתוך ראיה מערכתית כוללת" [...] האחריות והסמכויות בתחום
סוגיה זו אף הוזכרה בדו"ח מבקר המדינה  – לבטיחות ובריאות תעסוקתית לא מומשה מאז הוגש הדו"ח

תפיסת  קים רשות אחידה כאמור, אשר תקדםג' שתמך ביישום המלצות וועדת אדם מוצע כעת לה66
בטיחות מערכתית ולאומית כוללת, על פי סדרי העדיפות הלאומיים בתחום, ובהתחשב בצרכי המשק, 

 תוך שיפור התקשורת ושיתוף הפעולה בין בעלי העניין השונים.
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 להלן הסבר מפורט לפי סעיפי ההחלטה:
 

 :1סעיף 
במדינה האחראיים על בטיחות בעבודה מוצע להקים רשות  על מנת לאחד את שני הגופים המרכזיים

 לנושא זה שתאחד את שני הגופים. 
 

 :2סעיף 
כיוון שמאחדים את המוסד לבטיחות וגיהות ואת מינהל בטיחות לידי רשות ממשלתית אחת, יש לסגור 

 את הגופים בתצורתם הנוכחית.
 

 :3סעיף 
. כיוון שהמוסד לבטיחות 2022מתאחדים בשנת תקציב הרשות יתבסס על התקציב שהוקצה לגופים ה

תיקון זה יאפשר  –לחוק הביטוח הלאומי  32וגיהות מתוקצב על ידי הביטוח הלאומי יש לתקן את סעיף 
 את העברת התקציב לרשות.

 
 :4סעיף 

סמכות מפקח העבודה הראשי קבועה על פי חוק הפיקוח על הבניה. תפקידו יישאר באותה תצורה לאחר 
שות. על מנת להביא את כלל גורמי הממשלה בעלי סמכויות לבטיחות בעבודה תחת הרשות, הקמת הר

 גם מפקח העבודה הראשי יהיה חלק מהרשות שתוקם.
 

 :5סעיף 
בהתאם לסמכויות הקיימות בחוק, ייתכן והרשות תגבה אגרות עבור שירותים הקשורים ברישיונות 

ת את גביית האגרות הרלוונטיות. זאת מבלי לגרוע בהחלטה לאפשר לרשו 5והכשרות. מטרתו של סעיף 
 מהדין החל על קביעת אגרות והיטלים וגבייתם.

 
 :6סעיף 

במהלך הקמת הרשות יקלטו עובדי המוסד לבטיחות וגיהות כעובדי מדינה ברשות החדשה. מהלך זה 
בסדר גודל הינו מורכב ודורש את הקמת הצוות שמורכב מכלל הגורמים הרלוונטיים לקליטת עובדים 

 כזה מתאגיד סטטוטורי לעובדי מדינה.
 

 תקציב:
 אין.

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם:

 אין.
 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא:
 .2018ינואר ב 11מיום  3382החלטה מס' 

 
 עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

ממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת ל
2023. 
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 חלק ב'
 

 מערכת המשפט וההליך המשפטישיפור 
 

 מחליטים
 ניהול ביקושים במערכת המשפט

 ובמטרה ולקצרו המשפטי ההליך את לייעל במטרה, 2018בינואר  11מיום  3437המשך להחלטה מס' ב
 :איםהב החקיקה תיקוני את לקדם, לציבור הניתן המשפטי השירות את לשפר

 לחוקק חוק מסגרת אשר יאפשר העברת עבירות ממנגנון פלילי למנגנון מנהלי, אשר אלה עיקריו: . 1
 העבירות שיפורטו בתוספת הראשונה לחוק יעברו להליך מינהלי מלא. .א
לגבי עבירות שיפורטו בתוספת השנייה לחוק יהווה ההליך המנהלי ברירת מחדל, ובמקרים  .ב

 יוגשו כתבי אישום. –רתיות חריגים של נסיבות חמורות או חז
 ערעור על ההחלטות המנהליות לעיל ידון בבית דין מנהלי. .ג
 .בית המשפט לעניינים מינהלייםפני כערעור מינהלי ב יידון המנהלי ערעור על החלטת בית הדין .ד
שר המשפטים יוסמך לקבוע סדרי דין להליכים המינהליים האמורים בתקנות; סדרי הדין  .ה

ת הבאים: מתן סמכות להכרעה על בסיס הכתב במקרים המתאימים, יתבססו על העקרונו
 וברירת מחדל של קיום דיונים בהיוועדות חזותית למעט חריגים שינוהלו באופן פרונטאלי.

 לבחון לקבוע בתוספת הראשונה את העבירות הבאות: .ו
 עבירות לפי חוקי עזר שנאכפים על ידי הרשויות המקומית; (1
 .1985-חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו מתוך מסוימות עבירות מינהליות (2

 שתביעות כך( המשפט בתי חוק –)להלן  1984-את חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד לתקן . 2
 במשרד ייעודי בטריבונל יידונו והליסינג הביטוח חברות בין הרכב בענף רכוש נזקי שעניינן

 :להלן כמפורט(, הטריבונל –)להלן  המשפטים
צויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים כאשר בעלי הדין בתובענה הם תביעות לפי .א

, או תאגיד 1981-מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א
שעיסוקו העיקרי הוא החכרת או השכרת רכב מנועי או המדינה לגבי רכבים שבבעלותה )שאינם 

 בטריבונל לפי הדין המהותי ודיני הראיות;מבוטחים לעניין זה במבטח( יידונו 
שר המשפטים יקבע את סדרי הדין להליכים שיידונו בטריבונל אשר יתבססו על העקרונות  .ב

הבאים: מתן סמכות להכרעה על בסיס הכתב במקרים המתאימים, וברירת מחדל של קיום 
 דיונים בהיוועדות חזותית למעט חריגים שינוהלו באופן פרונטאלי.

ק דין שניתן בטריבונל כדין פסק דין של בית משפט לכל עניין ואולם ניתן לערער על דין פס .ג
 פסק הדין בפני בית משפט השלום.

 המשפטית הכשרות חוק –)להלן  1962-את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"בלתקן  . 3
ישור בית (, באופן שיסמיך את האפוטרופוס הכללי לתת אישור מנהלי, חלף אוהאפוטרופסות

לחוק הכשרות המשפטית  56 -, ו47ו)ד(, 32, 20המשפט, בבקשות לאישור פעולות לפי סעיפים 
בנוסף, להטיל על שר המשפטים לתקן את תקנות  והאפוטרופסות, בהעדר התנגדות לבקשה.

, כך שבקשה 2000-הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התש"ס
בהעדר עת כספים של חסוי תוגש לאפוטרופוס הכללי, חלף בית המשפט, לאישור אופן השק

 .התנגדות לבקשה
, כך שתורחב סמכות (הירושה חוק –)להלן  1965-א)א( לחוק הירושה, התשכ"ה67לתקן את סעיף  . 4

מבלי שיהיה צורך להעביר  ,במקרים נוספים צווי ירושה וצווי קיום צוואה לתתהרשם לענייני ירושה 
בהיעדר התנגדות וכאשר הבקשה אינה מעלה מורכבות או  ,זאת .לאישור בית המשפטאת הבקשה 

חובת הפיקוח השוטף של האפוטרופוס  תבוטל יש לתקן את חוק הירושה באופן בורגישות. בנוסף, 
 .הכללי על מנהלי העיזבון, למעט מקרים מיוחדים

לפי  ,(חוק מיסוי מקרקעין – )להלן 1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"גלתקן את  . 5
, כך שבית 2016-( התשע"ז89שבח ורכישה( )תיקון מס' )הנוסח שהוצע בהצעת חוק מיסוי מקרקעין 

 .ועדת הערר הפועלת כיום חלףהמשפט המחוזי יוסמך לדון בערעורים לפי חוק מיסוי מקרקעין 
 

 הפחתת רגולציה במשרד המשפטיםו נסיינות קידום

, לקבוע סעיפי נסיינות המאפשרים סטייה 2021באוגוסט  1מיום  212להחלטה מס'  בהמשך . 6
מהוראות החוק או תקנות מכוחו, לצורך גיבוש מדיניות מבוססת נתונים; בסעיפי נסיינות כאמור 
ייקבעו הוראות לעניין השיקולים שנדרש לשקול בגיבוש ניסוי כאמור, להגבלת משך הניסוי, 
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לפרסום מראש של הניסוי הצפוי, לביצוע מחקר מלווה  לקביעה אקראית של קבוצת משתמשים,
ופרסום תוצאות המחקר המלווה והוראות נוספות הנדרשות לפי העניין. סעיפי נסיינות כאמור 

, חוק 1999-, חוק החברות, תשנ"ט1980-ייקבעו בסעיפים/פרקים מתוך חוק העמותות, תש"ם
-, חוק הכניסה לישראל, תשי"ב2000-, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס1969-המקרקעין, תשכ"ט

-, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב1978-, חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח1952
, חוק הנוטריונים, 2001-, חוק שמאי מקרקעין, תשס"א1955-, חוק רואי חשבון, תשט"ו1962

כים במקרקעין, , חוק המתוו1972-, חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב1976-תשל"ו
-, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח2017-, חוק העיצובים, תשע"ז1996-תשנ"ו
, פקודת סימני מסחר ]נוסח 1967-, חוק הפטנטים, תשכ"ז1981-, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א1998

 , פקודת הפטנטים והמדגמים.1972-חדש[, תשל"ב
בפנקסי המקרקעין, לתקן את  צוע חלק מפעולות הרישוםלבי האישורים הנלוויםבמטרה לצמצם את  . 7

לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח  21, סעיף (העיריות פקודת –)להלן  לפקודת העיריות 324סעיף 
לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה,  10, וסעיף (פקודת המועצות המקומיות –)להלן חדש[ 

כך שהדרישה להצגת מסמך בדבר סילוק החובות , (והבניה התכנון חוק –)להלן  1965-התשכ"ה
כתנאי לביצוע פעולת רישום בפנקסי המקרקעין, לא תחול  ,וההיטלים הקבועה בסעיפים האמורים

 ביצוע פעולת רישום שהיא אחת מאלה:לגבי 
 חוק –)להלן  1969-תשכ"טהלחוק המקרקעין,  4רישום משכנתה כמשמעותה בסעיף  .א

 (;המקרקעין
פרק ט' לחוק המקרקעין, בסימן ד' לבעלים בעת רישום בית משותף בהתאם יחוד דירות בין  .ב

 .2011-וסימן ט' לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, תשע"ב
, ובתנאי לחוק התכנון והבניה 'רישום בעקבות הליכי איחוד וחלוקה בהתאם להוראות פרק ד .ג

 לא נערכו עסקאות בין הבעלים במסגרת הליכים אלה.ש
לפי חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני  38/1במסגרת תמ"א  משותף תיקון צו בית .ד

משותף שעניינו בהרחבת דירה, בדירות תיקון צו בית או  2008-תשס"חהרעידות אדמה(, 
 מטר רבוע. 140ששטחן ביום ביצוע התיקון כאמור, אינו עולה על 

 
 דברי הסבר

 
 הרקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינ

 
 ניהול ביקושים במערכת המשפט

מערכת המשפט הישראלית סובלת מעומס תיקים משמעותי ומתקשה לתת מענה מלא להיקפים ההולכים 
 וגדלים של כמות התיקים. מצב זה משקף תמונה של עומס הדורש נקיטת צעדים אקטיביים לטיפול בו. 

 
. על פי מחקרים, להתארכות משך הדיון לאומית-ביןיום, ההליך המשפטי בישראל ארוך ויקר בהשוואה כ
ניהול  מיליארדי שקלים בשנה על תוצר המשק הישראלי. בגובהיש השלכות כלכליות הגבוהה עלותו לו

בעבודה להפחתת העומסים המוטלים על מערכת  יםמרכזי םכליוהטמעת טכנולוגיות הם  ביקושים
 המשפט.

 
טה זו להפחית עומסים באמצעות הוצאת הליכים על מנת להגביר את יעילות מערכת המשפט מוצע בהחל

הנידונים כיום במערכת בתי המשפט  מהתיקיםמונע מהתפיסה לפיה חלק  ניהול ביקושים מהמערכת.
מטרה להבטיח שמערכת המשפט תהיה נגישה יותר , באלטרנטיביים בהליכיםיכולים להיות מיושבים 
את היכולות והערכים המוספים  יהלמוה רותיה, ושהנושאים בהם היא דניעבור אלו שזקוקים לש

הוצאת הליכים ממערכת המשפט תאפשר ניצול מיטבי של המשאב השיפוטי היקר  כך, הייחודיים לה.
 בתיקים המורכבים ושיפור של השירות הניתן לאזרח. 

 
היקף הזמן השיפוטי המוקדש כיום להליכים המוצגים להלן, אותם מוצע להסב למנגנוני הכרעה מחוץ 

ערכת בתי המשפט, שקול לעבודתם של עשרות שופטים במערכת בתי המשפט בעלות של עשרות למ
 מיליוני ש"ח בשנה.

 
 1 סעיף

מיסוי, חקלאות,  –המשפט הפלילי מכיל כיום הוראות חוק פליליות מרובות, במגוון רחב של תחומי חיים 
מרובות מטילה עומס רב על  עבודה, השלכת פסולת, הפרות עירוניות ועוד. אכיפת הוראות פליליות
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מערכת אכיפת החוק ועל בתי המשפט, באופן שמקשה עליהן, הן בטיפול בעבירות פליליות "קלאסיות" 
והן בטיפול בעבירות הסדר. העומס פוגע ברמת האכיפה, מביא להתארכות הליכי האכיפה וההליכים 

סופו של דבר לפגיעה המשפטיים ולענישה מאוחרת המחטיאה את מטרתה. מציאות זו מביאה ב
 באפקטיביות ההליך וביכולת ההרתעה של מערכת אכיפת החוק.

 
פליליזציה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, -נוכח מציאות זו, מינה שר המשפטים את הצוות לדה

פליליזציה הייתה לבחון העברת עבירות הסדר, -. מטרת הצוות לדה227בהתאם להחלטת ממשלה מס' 
( עבירות קנס -)להלן  1982-מכוח חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב ובראשן עבירות קנס

(, עבירות מינהליות -)להלן  1985-ועבירות מינהליות כמשמען בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו
מהמישור הפלילי למנגנון מינהלי מלא, בהתאם להצדקות המעוגנות בחקיקה, בפסיקה ובכתיבה 

 .האקדמית
 

לקביעת עבירות כמתאימות למעבר בו מופו השיקולים  2022גיש דו"ח ביניים בפברואר הצוות ה
עבירות לפי חוקי עזר שנאכפים על . בשלב זה, מוצע להעביר להליך מנהלי מהמישור הפלילי למינהלי

. ערעור על מינהליותהעבירות חלק מהוכן  בהיקף של עשרות אלפי הליכים בשנה ידי הרשויות המקומית
טות המנהליות לעיל ידון בבית דין מנהלי. כמו כן, שר המשפטים יוסמך לקבוע סדרי דין להליכים ההחל

המינהליים האמורים בתקנות, שיתבססו על מתן סמכות להכרעה על בסיס הכתב במקרים המתאימים, 
 וברירת מחדל של קיום דיונים בהיוועדות חזותית למעט חריגים שינוהלו באופן פרונטאלי.

 
 2 סעיף

עומס התיקים על מערכת בתי המשפט נעוץ ברובו בהיקף התיקים האזרחיים בערכאות השונות. מלאי 
ממלאי התיקים  70%-כ –אלף תיקים  261-עמד על כ 2020התיקים האזרחיים בערכאות השלום בשנת 

הנציבות האירופית לבחינת יעילות ) CEPEJ-של ארגון ה 2020בערכאות אלו. על פי דו"ח משנת 
תיקי ליטיגציה אזרחיים ומסחריים לכל מאה תושבים,  4.8נפתחו בישראל  2018(, בשנת ערכות הצדקמ

ימים בערכאת  314; זמן ההכרעה בתיקים אלו עמד בישראל על 2.4בעוד שהחציון באירופה עמד על 
 . 201השלום, בעוד שזמן ההכרעה החציוני בתיקים אלו באירופה עמד על 

הסטת בתי המשפט כרוך בעלויות גבוהות הן לצדדים לתיק והן למדינה. ישוב סכסוכים במערכת 
ביקושים למנגנונים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים צפויה לקצר את הזמן הדרוש להכרעה בסכסוכים 

 הזקוקים להכרעה, להקל על אופן עשיית העסקים בישראל ולהפחית את הנטל על האזרחים והחברות.
 
היו תביעות מסוג תא"מ )תיק  2019ת שהתבררו בבתי משפט השלום בשנת מהתביעות האזרחיו 15%-כ

 –תביעות בגין נזקי רכוש הנגרמים לרכבים בעקבות תאונות דרכים )להלן  –אזרחי בסדר דין מהיר( רכב 
 הםתביעות שיבוב, כאשר שני הצדדים לתביעות אלה  הוא(. חלק משמעותי מתביעות הפח תביעות פח

לאחר ששילמו למבוטחים עבור הנזק שנגרם לרכב. תביעות השיבוב,  ןלי מבוטחיהחברות שנכנסות לנע
. כמו כן, 1981–לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 62המכונות גם "תביעות תחלוף", מוגשות מכוח סעיף 

היקף משמעותי מתביעות הפח הן תביעות בהן מעורבות חברות הליסינג, אשר לא נוהגות לבטח את רכבן 
, אלא לנהל את ההליכים מול חברות הביטוח בעצמן. תביעות אלו מטילות עומס הולך בביטוח מקיף

 וגובר על בתי המשפט. 
 

תביעות השיבוב בין חברות הביטוח באמצעות מנגנון הבוררות מ נרחב היקףיושבו  2015עד לשנת 
הסדר חתמו "בנועם". מנגנון זה התבסס על הסדר של בוררות מחייבת בין חברות הביטוח. במסגרת ה

חברות הביטוח על הסכם בוררות מחייב, אליו צורף תקנון מפורט לניהול הליכי בוררות. הליכי הבוררות 
בוצעו על בסיס פלטפורמה ניהולית ממוחשבת שנועדה לאפשר ניהול וסילוק תביעות שיבוב בגין נזקי 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון  רכוש לרכב במסגרת בוררות מחייבת. הסדר הבוררות נבחן על ידי הממונה על
 ועל ידי הממונה על ההגבלים העסקיים וזכה לאישורם ותמיכתם.

 
בעקבות יציאת מספר חברות ביטוח מההסדר האמור, הופסק מנגנון "בנועם", והחל  2015עם זאת, בשנת 

ית יה דרמטית בכמות התביעות בגין נזקי רכוש הנגרמים לרכבים אשר הוגשו לביעל נרשמה 2016משנת 
 52,000-נידונו כ 2019-ו 2018תיקים מסוג תא"מ רכב, בשנים  34,000-נידונו כ 2015המשפט. אם בשנת 

 תיקים מסוג זה בהתאמה. 49,000-ו
 

לפיכך, מוצע כי תביעות הפח ידונו בטריבונל דיגיטלי ייעודי במשרד המשפטים. סדרי הדין בטריבונל 
 ם מרחוק בהיוועדות חזותית. יתבססו על הכרעה על בסיס הכתב וקיום דיוני
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 3 סעיף

טעונות אישור של בית  , פעולות מסוימות1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב פי חוק הכשרות המשפטיתל
  –המשפט, ובעיקרן 

מעל לסך משפטיות פעולה במקרקעין, ביצוע פעולות ) 47המנויות בסעיף  אפוטרופוס של פעולות . 1
)קביעת שכר לאפוטרופוס( וכן הפעולות  56(, סעיף ת ועוד, מתן מתנות, הלוואושקלים 100,000של 

, 2000-המנויות בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופוס )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התש"ס
)השקעת כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס בסכומים של כמעל מיליון שקלים או  50מכוח סעיף 

 השקעה שלא באחת מהדרכים המנויות בתקנות(. 
ו)ד( )פעולות במקרקעין, פעולות 32לפי ייפוי כוח מתמשך המנויות בסעיף  כוח מיופה של ולותפע . 2

 שקלים, מתן מתנות, הלוואות ועוד(;  100,000משפטיות מעל 
)פעולות במקרקעין, פעולה שתקופה  20המנויות בסעיף  פעולות של הורים ביחס לילדיהם הקטינים . 3

ת מתנות שלא כנהוג בנסיבות העניין, נתינת ערבות, פעולה תלוי ברישום בפנקס על פי דין, נתינ
 משפטית בין הקטין לביו הוריו או קרובי הוריו(.

 
כיום, האפוטרופוס הכללי הוא צד להליכים אלה בפני בית המשפט ומביע עמדתו ביחס לפעולה 

גם לאחר המבוקשת, לאחר קבלת עמדתו של המפקח על התיק אצל האפוטרופוס הכללי ובמקרים רבים 
 קבלת חוות דעת כלכלית מהיחידה הכלכלית אצל האפוטרופוס הכללי. 

 
מהמקרים, לאחר קבלת השלמות מידע ומסמכים מהמבקש, מוגשת לבית המשפט בקשה  80%-בכ

מהמקרים  20%-15%-מוסכמת בין האפוטרופוס הכללי ובין המבקש ביחס לפעולה המבוקשת. רק בכ
המשפט, בדרך כלל נוכח התנגדות של האפוטרופוס הכללי או צד שלישי מתקיים בסוגיות אלה דיון בבית 

 לבקשה, כאשר לרוב בית המשפט מאמץ את עמדתו של האפוטרופוס הכללי ביחס לפעולה המבוקשת. 
 

יש  בקשות ביחס לפעולות המפורטות לעיל. 5,700-, נדרש האפוטרופוס הכללי להגיב לכ2021בשנת 
ת מפנייה לבית המשפט, ייתכן כי עצם הצורך בפנייה לבית המשפט מייצר לציין כי נוכח הרתיעה הטבעי

חסם מפני ביצוע פעולה בידי אפוטרופוס, מיופה כוח או הורה, אף שהיא לטובת האדם או הקטין שאת 
 ענייניו הם מנהלים. לאמור יש משמעות גם בהיבט של היקף הפעולות שיידרש להן אישור. 

 
ור לפעולות שצוינו לעיל יינתן כאישור מינהלי של האפוטרופוס הכללי. זאת, נוכח האמור, מוצע כי האיש

ככל שאין מדובר בהליך המחייב בירור מורכב ובהעדר התנגדות של צדדים שלישיים לבקשה. על 
 החלטתו של האפוטרופוס הכללי בהליך ניתן יהיה לעתור בעתירה מנהלית לבית המשפט. 

 
 4 סעיף

, כלל שני סוגי תיקונים: 2021במרץ  30שהופץ להערות הציבור ביום  2021 –"א תזכיר חוק הירושה, תשפ
הרחבת סמכויות הרשמים לענייני ירושה. מידי שנה מועברות מהרשם לענייני ירושה לבתי , האחד

, אז הוקם 1998בקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה. בפרק הזמן שחלף מאז שנת  3,000-המשפט כ
נייני ירושה, ולאחר הניסיון שנצבר בשנות פעילות רשם הירושה התברר שקיימות נסיבות מערך הרשם לע

מסוימות שגם בהתקיימן אין הצדקה להטריח את בית המשפט לענייני משפחה ולהעביר אליו את הטיפול 
בקשות בשנה(, מוצע  1,800-בבקשות שנפתחות ברשם הירושה. לפיכך, במקרים שיפורטו להלן )כ

 ת הטיפול בידי הרשם לענייני ירושה ובכך להקל על העומס בבתי המשפט לענייני משפחה: להותיר א
 מקרים שבהם המוריש לא היה תושב ישראל בעת פטירתו; . 1
מקרים בהם ישנו בצוואה פגם או חסר טכני במהותו, כגון: סתירה בין תאריכים, השמטת פרטים  . 2

 באישור העדים ועוד;
 ימת הסכמה בין היורשים על קיום צוואה זו;כאשר קיימת צוואה בעל פה וקי . 3
 קיום צוואה שלא במקור )העתק צוואה(. . 4
 

ביטול הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עיזבון. כיום מנהלי עיזבון מחויבים בהגשת השני, 
ודיווחים שנתיים לאפוטרופוס הכללי ואלה  (שנפטרהצהרת הון ראשונית אודות נכסיו של האדם פרטה )

בשנת  .םקים בידי אותם מפקחים אצל האפוטרופוס הכללי, שאחראים גם על הפיקוח על אפוטרופוסינבד
מנהלי עיזבון  תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון פעילים אצל האפוטרופוס הכללי. ככלל, 8,000-טופלו כ 2020

המתאים ביותר  פועלים לטובת יורשים בגירים או מיוצגים שצפויים לקבל נתח מהירושה, ולכן הם הגורם
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לפיקוח על אותם מנהלי עזבון. על כן מוצע כי הפיקוח על מנהלי העיזבון יבוצע על ידי היורשים באופן 
עצמאי, למעט במקרים חריגים שבהם האינטרס הציבורי יחייב כי האפוטרופוס הכללי )או גורם ממשלתי 

 דוחות לעיונו. רלוונטי אחר( יוכל להיות צד להליכי העיזבון ואף לבקש לקבל את ה
 

 5סעיף 
 1963 –תשכ"ג ה(, ורכישה לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 89, 88ועדת ערר מס שבח לפי סעיפים בפני 

חוק מיסוי מקרקעין( נידונים כיום ערעורים על החלטה בהשגה שניתנה על ידי המנהל לפי חוק  –)להלן 
מחוזי, שהוא יושב ראש הוועדה,  מיסוי מקרקעין. הוועדה מורכבת משלושה חברים: שופט בית משפט

ושני חברים שאחד מהם לפחות הוא נציג ציבור. כיום, הרכבה הנוכחי של הוועדה מקשה על קביעה 
 סדירה של דיונים וניהול יעיל של הליכי הערעור המתקיימים במסגרתה

 
בדן יחיד לבטל את ועדת הערר, כך שבמקום ועדת ערר במותב שלושה יוסמך בית המשפט המחוזי  מוצע

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי יהיה ניתן לערער  לדון בהליכים אלו, בדומה ליתר ערעורי המס.
יצירת אחידות לפני בית המשפט העליון. הסמכת בית המשפט המחוזי בדן יחיד לדון בהליכים אלו תביא ל

וערעור לפי חוק  סח חדש[,]נו כך לדוגמה ערעור מס לפי פקודת מס הכנסה) בהליכי ערעורי המס השונים
( ולניהול מהיר ויעיל בית המשפט המחוזי בדן יחיד בפנינדונים גם הם  ,1975-, התשל"ומס ערך מוסף

 יותר של הליכים אלו. 
 

החשש לניגוד עניינים של נציגי הציבור החברים כמו כן, במסגרת הפעילות הנוכחית של הוועדה. עולה 
עורכי דין, רואי חשבון ושמאי מקרקעין הפעילים בתחום מיסוי  הם , שכן בפועל נציגי הציבורבוועדה

מקרקעין ובמסגרת תפקידם הם מייצגים לקוחות בעניינים הדומים לאלה המובאים בפניהם בשבתם ה
 .כחברים בוועדת הערר

 
 קידום נסיינות והפחתת רגולציה במשרד המשפטים

 
 1 סעיף

מוצע לקבוע בחוקים המפורטים לעיל סעיפים , 2021ט באוגוס 1מיום  212בהמשך להחלטת ממשלה מס' 
שיאפשרו נסיינות רגולטורית הכרוכה בסטייה, זמנית, מהוראות חוק או תקנות. זאת על מנת לאפשר 
להתנסות בשינוי רגולטורי עם מחקר מלווה בטרם הבאת ההסדר לעיגון קבוע; או אז, תהיה ההצעה 

צבר. בכל סעיפי הנסיינות המוצעים ייקבעו סעיפים המאזנים מבוססת נתונים ומסקנות מניסיון קודם שנ
את הסטייה ומאפיינים אותה כזמנית, שקופה לציבור, מלווה במחקר והוראות נוספות מסוג זה בהתאם 

 לחוק המדובר וההסדרים שלגביהם מבוקש לאפשר את הנסיינות האמורה.
 

 2 סעיף
סי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לא תירשם בפנק קובע כי לפקודת העיריות 324 סעיף

תעודה חתומה בידי ראש העיריה המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס  לפני הרשם
 סולקו במלואם או שאין חובות כאלה., ביחס לאותו נכס

 
יעים חובות המג, וזאת ביחס ללפקודות המועצות המקומיות 21 הוראה מקבילה ודומה נקבעה בסעיף

 למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס.
 

לא תירשם בפנקסי המקרקעין פעולה קובע כי  לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה 10סעיף כך גם 
שהיא בבחינת מימוש זכויות במקרקעין, אלא לאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה ביד יושב ראש 

ם המגיעים כהיטל שחל על המקרקעין על פי התוספת הועדה המקומית, המעידה כי שולמו כל הסכומי
 האמורה.

 
, ימים 25-כ הוא הנדרשות כאמור בהוראות הסעיפים, הכרוך בהמצאת התעודה הממוצעזמן ההמתנה 

שחלק , בשעה זאת כל"ח. ש 110-כמסתכמת ב של אגרה בגין הוצאת התעודה ברשות הממוצעתעלות הו
 ם כלשהם לרשות המקומית. האזרחים אינם חייבים כספימ לא מבוטל

 
במטרה לצמצם את ו ,המשפטים משרד"ל מנכ בהובלת רגולציה טיוב של מטה לעבודת בהמשך

הדרישה לבטל את  מוצעבפנקסי המקרקעין,  הרישום מפעולות חלק ביצועהבירוקרטיה הקיימת במהלך 



 

137 

23/05/2022 01:07 

נאי לביצוע פעולת כת לעיל המפורטיםלהצגת מסמך בדבר סילוק החובות וההיטלים הקבועה בסעיפים 
 . ההחלטה בגוף המפורטים הפעולות לסוגי ביחס, רישום בפנקסי המקרקעין

 
לאחר ביצוע  , הבעלים הרשומיםבגוף ההחלטההמפורטות  פעולות הרישוםגם לאחר ביצוע  ,ין כיוצי

 הצורך בעתיד. במידתחובות ה אתכך ממילא ניתן להמשיך ולגבות מהם בנותרים זהים, ו הפעולה
הסדר ל בהתאם שינוי או העברה של זכויות בנכס, אינן נכללות בהסדר זה. כמו כן, בהן ות שישעסקא

שעניינו  תיקון צו בית משותףגם פעולות רישום שמאחוריהן עשויה להיות חבות בהיטל השבחה ) המוצע,
עולה , בדירה ששטחה ביום ביצוע התיקון 38/1במסגרת תמ"א  תיקון צו בית משותףבהחרבת דירה או 

 (, אינן נכללות בהסדר זה.מטר רבוע 140על 
 

מתנה התעודות לצורך רישום משכנתה. ימי ה 85,000-בכל שנה מוגשות כעוד יצוין בהקשר זה כי 
מיליון ימים בשנה, והעלות המשקית הכוללת של  2-המצטברים לרישום משכנתה נאמדים בלמעלה מ

 "ח בשנה. שמיליון  9.4-רישום משכנתה נאמדת בכ
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 נטיים ומשרד האוצר. ווכפי שיסוכם בין המשרדים הרל

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות
 ;2014 באוקטובר 22 מיום 2118' מס החלטה
 ;2016 באוגוסט 11 מיום 1855' מס החלטה

 ;2018בינואר  11מיום  3437החלטה מס' 
 ;2018 בדצמבר 23 מיום 4398' מס החלטה
 ;2021באוגוסט  1מיום  212מס' החלטה 
 .2021 באוקטובר 5 מיום 460מס'  החלטה

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023.  
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 עצמאות הרשות המקומית למתן שירותי דת בתחומה 

 מחליטים
 
ל מנת לשפר ולייעל את מתן שירותי הדת ולהתאימם לצרכים הייחודים של כל רשות מקומית, תוך ע

 הגדלת העצמאות הניהולית של הרשויות המקומיות במתן השירותים לתושביה:
( חוק שירותי הדת –)להלן  1971-תשל"אהחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, את לתקן  . 1

 :בהתאם לעקרונות הבאים
לפזר מועצה דתית שהוקמה בשטח  ,רשות מקומיתר לשירותי דת יאשר, לבקשת ראש הש .א

 בקשת –לחוק שירותי הדת )להלן  1שיפוטה של הרשות המקומית בהתאם להוראות סעיף 
(, אלא אם סבר כי הרשות המקומית אינה מסוגלת לספק את שירותי הדת לתושביה וזאת פיזור

תן שירותי דת שהציגה לו הרשות המקומית במסגרת בין היתר על סמך תכנית מקצועית למ
 בקשת פיזור כאמור.

קיבל השר לשירותי דת בקשת פיזור, כאמור בסעיף א', ידרוש מרואה החשבון של המועצה  .ב
יום, דין וחשבון על מצבה הכלכלי של המועצה הדתית  30הדתית האמורה, להעביר לו תוך 

ודוח בדבר הזכויות והתשלומים המגיעים להם  מספר העובדים המועסקים על ידה –ובכלל זה 
כל מידע, מסמך והסבר על , פרוט נכסיה, התחייבויותיה וחובותיה של המועצה וכן על פי דין

ד לחוק 6פעולתו ועל פעולות המועצה שבידיעת רואה החשבון, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 
 שירותי הדת. 

זור על ידי השר לשירותי דת, יידרש אישור ממועד הגשת בקשת פיזור ועד למועד הוצאת צו פי .ג
הבאות, כמפורט לצידן. יובהר כי אישורים אלו הם בנוסף לכל אישור אחר  לותלביצוע הפעו

  –הנדרש מכוח חוק 
 אישור מועצת הרשות; –תקציב המועצה הדתית  (1
גזבר  –אחוז מהתקציב השנתי המאושר של מועצה  5הוצאה תקציבית בסכום העולה על  (2

 המקומית;הרשות 
 גזבר הרשות המקומית. -קליטת כוח אדם ואיוש משרות  (3

השר לשירותי דת רשאי למנות אדם לניהול או לפיקוח על פעולות המועצה הדתית, בהתאם  .ד
א)ב( לחוק שירותי הדת, לתקופה שממועד הגשת בקשת הפיזור ועד 10לסמכותו לפי סעיף 

רוש לצורך המשך מתן שירותי הדת למועד הוצאת צו הפירוק על ידו, אם סבר כי הדבר ד
לתושבי הרשות המקומית ולטובת האינטרס הציבורי או לטובת הבטחת השלמת תהליך העברת 

 סמכויות המועצה הדתית לרשות המקומית. 
הליך פיזור מועצה דתית בעקבות בקשת פיזור, כאמור, ייעשה בהתאם לאמור בהחלטה זו ולא  .ה

 הדת. ב לחוק שירותי 10לפי הוראות סעיף 
שירותי  הדת של רשות מקומית בה פוזרה המועצה הדתית, בהוצאות תקציב תשתתף הממשלה  .ו

 כאמור בסעיף א', בהתאם למתווה המפורט להלן:
השווה לסכום סכום תעביר הממשלה לרשות מקומית  -בשנת הכספים בה פוזרה המועצה  (1

פיזור  הממשלה בתקציב המועצה הדתית, בשנת הכספים שקדמה לשנת השתתפות
 המועצה, כפי שפורסם ברשומות. 

סכום השווה למחצית מסכום  –בשנת הכספים שלאחר השנה בה פוזרה המועצה  (2
השתתפות הממשלה בתקציב המועצה הדתית, בשנת הכספים שקדמה לשנת פיזור 

 המועצה, כפי שפורסם ברשומות.
תשתתף הממשלה לא  –החל משנת הכספים השנייה שלאחר השנה בה פוזרה המועצה  (3

 בתקציב שירותי הדת של הרשות המקומית. 
סכום ( לעיל, יהיו מתוך 2)-( ו1הסכומים שתעביר הממשלה, כאמור בסעיפים קטנים ) (4

ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות הדתיות כפי שייקבע, 
-בכל שנת כספים, בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

1985 . 
על מנת להבטיח את רציפות מתן שירותי הדת לתושבי הרשות המקומית בה פוזרה המועצה  .ז

 הדתית כאמור בסעיף א', וכן את העברת הסמכויות למתן שירותי הדת לרשות המקומית, להטיל
הפירוק לקבוע בצו  ובאישור שר האוצר, שר הפניםבהתייעצות עם  השר לשירותי דתעל 
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לרשות הדתית וגע לשינויים הנובעים מהעברת סמכויות המועצה הוראות בכל עניין הנ
 תקציבים, כלכליים ומשפטיים. לרבות בעניינים , המקומית

להטיל על שר הפנים ועל שר האוצר לקבוע מתווה  למעבר של עובד אשר יעבור מהמועצה הדתית  . 2
 אל הרשות המקומית, והכל על פי כל דין.  

 
 דברי הסבר

 
 משק המדינהוהשפעה על כלכליים  נתונים ,רקע כללי

ניתנים על ידי המועצה הדתית ולפי  ,בהן פועלת מועצה דתית ,כיום, שירותי הדת ברשויות מקומיות
בניגוד לשירותים אחרים שמעניקה הרשות המקומית לתושביה, הכוללים שירותי חינוך, שיקול דעתה. 

 בפעילות המועצה הדתית ובשירותי הדתתרבות, תשתיות, רווחה ועוד, לרשות המקומית אין שליטה 
 - )להלן 1971-תשל"אהבהתאם לחוק שירותי הדת היהודיים,  .לתושבי הרשות המקומיתנותנת  שהיא

 60%המדינה ושיעור של מתקציב  40%תקציב המועצות הדתיות מורכב משיעור של  (שירותי הדת חוק
ת נקבע באופן בלעדי על ידי הממשלה, מתקציב המועצה המקומית. גובה התקציב המיועד למועצה דתי

בהתאם לקביעתה את סך סכום ההשתתפות שלה בתקציב המועצות הדתיות ובהתאם לחלוקה שנקבעה 
 להשתתף בתקציב. לפי החוק, המועצה המקומיות מחויבת 2009בינואר  8מיום  4400 ה מס'בהחלט

פי חלק המדינה, שנקבע כאמור לחלוקת השיעורים האמורה ולבהתאם  שבתחום שיפוטה מועצה הדתיתה
בקביעת  מצידהאו שיקול דעת גמישות באופן בלעדי על ידי הממשלה, כך שלרשות המקומית אין כל 

שירותי הדת  באופי, היקף וטייב. נוסח החוק מביא לכך שלרשות המקומית אין כל שליטה התקציב
זה פוגע בעצמאות הרשות  . דברטובת מתן השירותיםהניתנים לתושבים ובגובה התקציב המופנה ל

מהגורם האמון על אספקת שאר בנוסף, הפרדת מתן שירותי הדת  המקומית ובשליטתה בתקציב המועצה.
יוצרת התנהלות שאינה יעילה, לאור הכפילות הניהולית הנוצרת בין ניהול הרשות השירותים לתושבים, 

העסקת תקנים כפולים. בנוסף, לאור המביאה להוצאות עודפות ול ,המקומית לבין ניהול המועצה הדתית
דתיות סובלות מחוסר ביציבות הפיננסית ולאורך השנים בוצעו תכניות היותן גופים קטנים, מועצות 

 הבראה רבות אשר דרשו עלות תקציבית וקשב רב מהממשלה.
לאפשר לשר לשירותי דת לפזר מועצה דתית אשר נמצאת בשטח שיפוטה של רשות לאור האמור מוצע 

מית אשר מבקשת  להעניק לתושביה את שירותי הדת בעצמה. זאת, על בסיס תכנית מקצועית למתן מקו
בפעילות שירותי הדת של הרשות המקומית שליטה מלאה שירותי דת שהציגה. הצעה זו צפויה להביא ל

ת , זאת תוך ניצול היתרון לגודל ותוך הבטחת מתן שירותי דלכך גובה התקציב המופנהבמספקת והיא ש
ראויים לתושביה. יצוין כי לפי סקרים שבוצעו, לא נמצא הבדל בין רמת שירותי הדת בין רשויות בהן 

 פועלת מועצה דתית לבין רשויות המעניקות בעצמן את שירותי הדת לתושביהן. 
 

 1סעיף 
לפזר מועצה דתית, אשר פועלת בשטח השיפוט של רשות  רשאילקבוע כי השר לשירותי דת  –א 1סעיף 

לשר תכנית מקצועית הרשות קומית אשר ראש הרשות הגיש בקשה לפזרה. במסגרת זאת, יציג ראש מ
 למתן שירותי דת לתושבי הרשות.

לאפשר לשר לקבל את החלטתו באופן מושכל ועל סמך מלא הנתונים  על מנת –ד 1-ב1סעיפים 
רואה החשבון של המועצה  כיובכלל זה נתונים כלכלים על מצבה של המועצה הדתית, מוצע  םהרלוונטיי

תהליך העברת הדתית יעביר דין וחשבון על מצבה הכלכלי של המועצה הדתית. בנוסף, על מנת לסייע ל
הסמכויות וכדי להבטיח כי לרשות המקומית בקרה על התנהלות המועצה הדתית בתקופה שבין הגשת 

שר את תקציב המועצה הדתית כאמור, מועצת הרשות תאבקשת הפיזור לשר ועד לקבלת ההחלטה על ידו 
אחוז מהתקציב השנתי המאושר  5במידה ונדרש לאשרו, וכן גזבר הרשות יאשר כל הוצאה העולה על 

 של מועצה וכל קליטת כח אדם ואיוש משרות.
השר לשירותי דת  ,לצד זאת, על מנת להבטיח את רציפות שירותי הדת לתושבי הרשות, בתקופת המעבר

א)ב( 10ל או לפיקוח על פעולות המועצה הדתית, בהתאם לסמכותו לפי סעיף רשאי למנות אדם לניהו
אם סבר כי הדבר דרוש לצורך המשך מתן שירותי הדת לתושבי הרשות המקומית לחוק שירותי הדת 

ולטובת האינטרס הציבורי או לטובת הבטחת השלמת תהליך העברת סמכויות המועצה הדתית לרשות 
  המקומית.

את  תלאמקובע את תהליך פיזור מועצה דתית אשר אינה משירותי הדת א)ב( לחוק 10 סעיף –ה 1סעיף 
, ועל תהליך זה אינו רלוונטי לתהליך המוצע בהחלטה זו.מוצע להבהיר כי התפקידים המוטלים עליה. 

 פיזור מועצה דתית בנסיבות האמורות בהחלטה זו, יחולו הוראות החלטה זו. 
קובע כי תקציב המועצות הדתיות יורכב מסכום השתתפות של הממשלה שירותי הדת, חוק  –ו 1סעיף 

בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות, ומהשתתפות הרשויות המקומיות. על מנת לסייע לרשות 
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המועצה הדתית, מוצע לקבוע תקופת מעבר כך שבשנה בה  פיזורהמקומית במתן שירותי הדת לאחר 
הממשלה  השתתפותהשווה לסכום סכום לרשות מקומית פוזרה המועצה הדתית, תעביר הממשלה 

בשנת בתקציב המועצה הדתית, בשנת הכספים שקדמה לשנת פיזור המועצה, כפי שפורסם ברשומות. 
סכום השווה למחצית מסכום השתתפות , תעביר הממשלה הכספים שלאחר השנה בה פוזרה המועצה

. החל מהשנת הכספים נת פיזור המועצההממשלה בתקציב המועצה הדתית, בשנת הכספים שקדמה לש
השנייה שלאחר השנה בה פוזרה המועצה, הוצאות שירותי הדת יהיו מתוך תקציב המועצה המקומית 

 ללא השתתפות המדינה.
השר לשירותי דת, לאור המורכבות הצפויה בקליטת המועצה הדתית ברשות המקומית,  –ז 1סעיף 

אות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מהעברת סמכויות בצו הפירוק הור יקבעבאישור שר האוצר, 
 המועצה הדתית לרשות המקומית, לרבות בעניינים תקציבים, כלכליים ומשפטיים.

  
 2סעיף 
דורשת התייחסות לעניין תנאי העסקה של  ,רשות המקומיתוהעברת סמכויותיה להמועצה הדתית  פיזור

על שר במועצה המקומית. בהתאם, מוצע להטיל  אותם עובדי המועצה הדתית שפוזרה והוחלט לקלוט
מהמועצה הרשות המקומית תבחר להעביר הפנים ועל שר האוצר להתוות את המעבר של עובד אשר 

 אל הרשות המקומית, והכל על פי כל דין.  שפוזרה הדתית 
 

 תקציב
  אין.

 
 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

  אין.
 

 שאבנו הממשלה של קודמות החלטות
 אין.

 
 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 
2023. 
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 כניסת נתג"ז לחלוקה ופיתוח משק הגז הטבעי

 
 מחליטים

 
ם מבניים במשק הגז הטבעי ולהחלטת שעניינה שינויי 2021לאוגוסט  1מיום  210מס  בהמשך להחלטה

זיהום שעניינה האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה וצמצום  2017באוקטובר  22מיום  3080מס'  ממשלה
לתקן את חוק משק הגז הטבעי, , האוויר ותיקון החלטת ממשלה, ובמטרה לפתח את משק הגז הטבעי

 ( באופן הבא:חוק משק הגז הטבעי –)להלן  2002-התשס"ב
 
 
 תיבי  הגז הטבעי לישראל בע"מ כבעל רישיון חלוקהנ
 
( לחוק 1)ד()8-( ו1)ב()8, כך שעל אף האמור בסעיפים לחוק משק הגז הטבעי א)ב(11לתקן את סעיף  . 1

תוכל לקבל גם רישיון א)א( 11משק הגז הטבעי, חברה ממשלתית שקיבלה רישיון הולכה לפי סעיף 
 . חלוקה

יהיה רשאי לתת רישיון חלוקה לבעל רישיון  (השרים -הלן, בהסכמת שר האוצר )לשר האנרגיה . 2
רישיונות חלוקה שנכללו ב ,א לחוק משק הגז הטבעי, עבור מקטעים11הולכה שניתן לפי סעיף 

שנגרעו הוגבלו או בוטלו בהתאם לחוק משק הגז שניתנו בעבר לבעלי רישיונות חלוקה אחרים, ו
 אלה:כל בכפוף להטבעי ובהתאם לתנאים ברישיונות, 

 יעילהא, תהיה 11הקמת מקטעי רשת החלוקה באמצעות בעל רישיון הולכה שניתן לפי סעיף  .א
 יותר. 

 לפעילות ההולכה ולפעילות החלוקה. וספריםינוהלו מערכות חשבונות  .ב
 שבע שנים.עלה על יתוקפו של רישיון חלוקה לא  .ג
בעי ברשת החלוקה אחוזים מסך צריכת הגז הט XXהרישיון יהיה מוגבל בהיקפו לשיעור של  .ד

 בכפוף לסך הצריכות המדווחות של רשות הגז ברבעון הקודם למתן הרישיון. 
בל רישיון הולכה לפי י, כך שרשת החלוקה של מי שקלחוק משק הגז הטבעי 54סעיף לתקן את  . 3

; א, תהיה בבעלות המדינה, אף אם הותקנה בידי אחר, ובכלל זה בעל רישיון הולכה כאמור11סעיף 
הבעלות על רשת החלוקה, כולה או חלקה, או זכויות  שללאחר  היו רשאים לאשר העברהי השרים

 אחרות ברשת הלוקה, כולן או חלקן.
 

 הארכת רישיון נתג"ז 
 

  באופן הבא:  לחוק משק הגז הטבעי 15סעיף  יתוקן . 4
א 11להאריך רישיון הולכה שניתן לפי סעיף  ,בהסכמת שר האוצרשר האנרגיה, יהא רשאי   .א

 ;שנה 15-ב ,ק האמורלחו
תיקבע , א11תקופת תוקפו של רישיון חלוקה שניתן לבעל רישיון הולכה שניתן לפי סעיף  .ב

 א.11תוקף הרישיון שניתן לפי סעיף  מתום יאוחר לא ותסתייםבהסכמת שר האוצר, 
 

 דברי הסבר
 

 משק המדינהוהשפעה על נתונים כלכליים  ,רקע כללי
 

קטעים עיקריים: הפקה, הולכה, חלוקה ושיווק. בעוד במקטעי מ ארבעהל מחולק הטבעי הגז משק
 מונופולים, בפועל, , במקטעי ההולכה והחלוקה מופעלים על ידי ישנה תחרותההפקה והשיווק 

( נתג"ז –חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן  -במקטע ההולכה בעל רישיון ההולכה  :מפוקחים
תפעול רשת ההולכה במשק. במקטע החלוקה קיימים שישה מפעילים מונופול שאחראי על פיתוח ו הינה

 אזוריים אשר זכו ברישיון חלוקה במסגרת הליך מכרזי.  מונופוליםפרטיים שהינם 
כיום  שנמצאת ז"נתגק"מ של קווים( על ידי  700-משמעותי )למעלה מ היקףב נפרסה ההולכה רשת

"ז, ודירוגה הגבוה, נתגף איתנותה הפיננסית של גבוה ביחס ליתר החברות הממשלתיות. על א מינוףב
במשך חיים ממוצע שיעור המינוף של החברה מגביל את יכולת גיוס ההון שלה והיא נדרשת לגייס חוב 
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מהיקף הפריסה לו התחייבו בעלי פריסת רשת החלוקה רחוקה  לעומת זאת, קצר באופן יחסי. )"מח"מ"(
. העיכוב בפריסת רשת החלוקה הביא החלוקה טרם חובר לרשתוחלק ניכר מהצרכנים  רישיונות החלוקה,

אלטרנטיביים יקרים  דלקיםלכך שצרכנים רבים שחתמו על הסכמים עם חברות החלוקה, נאלצים לצרוך 
 . יותר ומזהמים

 מיליון 500-תקציב בהיקף של למעלה מ המדינהבעבר העיכוב בפריסת רשת החלוקה הקצתה  לאור
צת הרשת, וכיום פריסת רשת החלוקה הפכה תלויה בתמיכתה התקציבית של שקל לצורך מענקים להא

באופן המהווה עיוות של התעריפים במשק הגז הטבעי, שכן עלויות משק הגז הטבעי צריכות  המדינה
 . להיות מושתות על הצרכנים הנהנים מיעילות משק הגז הטבעי, ולא על תקציב המדינה

 
 1-3 לסעיפים

רישיון חלוקה לחברת בת של  ניתן להעניק כיוםלתית, שעוסקת כאמור בהולכה. נתג"ז היא חברה ממש
אפשר להעניק רישיון חלוקה לנתג"ז עצמה )ובכך במסגרת התיקון מוצע ל , אך לא לנתג"ז עצמה."זנתג

להפחית את העלויות ומשך הזמן שהיו נדרשים להקמת חברה נפרדת(. הענקת רישיון חלוקה לנתג"ז 
דום מקטעי חלוקה שלא קודמו על ידי בעלי רישיונות החלוקה הקיימים כיום, או תהיה לצורך קי

שההליכים לקידומם אינם עומדים בקצב הדרוש, והדבר יקדם את פריסת רשת החלוקה. מתן הרישיון 
שנים. בנוסף יתכן שהדבר יתמרץ את בעלי  7יהיה בכפוף לאישור השרים ולתקופה שלא תעלה על 

קיימים לפרוס את רשת החלוקה במהירות רבה יותר, על מנת שהמקטעים והרווחים רישיונות החלוקה ה
המופקים מהם לא יועברו לנתג"ז. טרם הענקת רישיון חלוקה כאמור והכללת מקטעים ברישיון החלוקה 

 הגז משק חוק –)להלן  2002-של נתג"ז, יש צורך לשקול את מטרות חוק משק הגז טבעי, התשס"ב
ות הן פיתוח המשק באמצעות השוק הפרטי )בעוד שנתג"ז היא חברה ממשלתית( והן ( אשר כוללהטבעי

 יעילות )שכן נתג"ז יותר יעילה מבעלי רישיונות החלוקה הקיימים(. 
לחוק משק הגז  54מקטעי החלוקה שתקים נתג"ז יהיו בבעלות המדינה בהתאם לקבוע כיום בסעיף 

 נתג"ז. הטבעי ביחס למערכת ההולכה המופעלת על ידי 
 

 4 לסעיף
יוענק לכל היותר לשלושים שנה )אם כי לענין רישיון  מחייב שרישיון לחוק משק הגז הטבעי15סעיף כיום 

וצפוי שנים  30-"ז ניתן לנתגלחלוקה ניתן לקבוע הסדר שונה( . בהתאם לכך רישיון ההולכה שניתן 
 איתנותהעל מנת לחזק את  בהמשך למינוף של נתג"ז שהוזכר לעיל, .2034 להסתיים במהלך שנת

האנרגיה, בהסכמת שר האוצר, להאריך  הפיננסית מוצע לתקן את חוק משק הגז הטבעי ולהסמיך את שר
לגבי חיזוק  להמלצות צוות בינמשרדישנה. תקופה זו מוצעת בהמשך  15-את רישיון ההולכה שניתן, ב

וקה שינתן לנתג"ז, ככל שינתן, לא . כמו כן מוצע לקבוע כי רישיון החלנתג"זעצמי של חברת ההון ה
  יסתיים במועד מאוחר ממועד סיום רישיון ההולכה שלה. 

  
 תקציב

 אין.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם
 אין.

 
 בנושא הממשלה של קודמות החלטות

 אין.
 

 ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת
עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת 

2023. 
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 רישוי ירוק

 מחליטים
 

שעניינה "ייעול הליכי הרגולציה במשרד  2021באוגוסט  1מיום  223מס' הממשלה  החלטתבהמשך ל
בנוגע ליישום אסדרה  OECD-הישראל לארגון מדינת , ובמטרה לעמוד במחויבות להגנת הסביבה"

סביבתית משולבת ומדיניות סביבתית מקיפה וקוהרנטית, ומתוך מחויבות להפחתת הנטל הרגולטורי 
, שעניינה 2022במרץ  17מיום  1293לתקן את החלטת הממשלה מס' וליצירת ודאות למגזר העסקי, 

טיוטת חוק  –)להלן  2022-שפ"בטיוטת החוק לייעול הליכי רישוי סביבתי )תיקוני חקיקה(, התאישור 
, כך שטיוטת חוק רישוי סביבתי תאושר ותקודם במסגרת המצורפת להחלטה זובנוסח  ,רישוי סביבתי(

 (, 2023הצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 
 

 דברי הסבר

 רקע כללי, נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

( קובע כי היתר פליטה יינתן לתקופה של חוק אוויר נקי -)להלן 2008-ום, חוק אוויר נקי, התשס"חכי
( קובע כי היתר רעלים חוק חומרים מסוכנים -)להלן 1993-שבע שנים. חוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג

( קובע כי םחוק רישוי עסקי –)להלן  1968-יינתן לתקופה שבין שנה לשלוש. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח
  .שנים 15-ל 5רישיון עסק יינתן לתקופה של בין 

ליותר מהיתר אחד מהמנויים לעיל. חוסר האחידות בין תקופות ההיתרים, הנדרשים ישנם עסקים 
לחוסר ודאות  עלולים לגרוםוהעובדה שכל היתר ניתן ומאושר בנפרד, על ידי גורמים מקצועיים שונים, 

 מבקש ההיתר בפעילות העסקית של עלול לפגוע ח כי חוסר ודאות כזה. מקובל להניאצל מבקש ההיתר
ביכולתו לייצר תכנית השקעות עתידית. כמו כן, המצב הנוכחי מוביל לחוסר בראייה סביבתית מתכללת. ו

מטרת ההחלטה שבנדון היא לייעל את הליך מתן ההיתרים, תוך הגדלת הוודאות למבקשי ההיתר ושיפור 
 . ומתן ההיתרים על פי המקובל באיחוד האירופאי כוללת של הרגולטורהראייה הסביבתית ה

שעניינה "ייעול הליכי הרגולציה במשרד  223מס' הממשלה  התקבלה החלטת 2021באוגוסט  1ביום 
החוקים המוזכרים לעיל  שלושתלתקן את , במסגרתה הוחלט (223החלטה  –להגנת הסביבה" )להלן 

, הכולל ארוכההיתר יינתן היתר אחד בלבד על ידי גורם אחד, לתקופה  ( כך שלכל מבקשהחוקים -)להלן
לקבוע הליך להשגה על התנאים  הוחלט. כן בהתאם לחוקים את כל התנאים הסביבתיים בהם נדרש לעמוד

שנקבעים בהיתר ולהסדיר את השיקולים אותם נדרש לשקול נותן ההיתר כך שהם יאזנו בין הדרישות 
 בין התועלת הסביבתית לעלות הכלכלית. הסביבתיות השונות, ו

לייעול הליכי רישוי סביבתי )תיקוני אישרה ועדת השרים לחקיקה את טיוטת החוק  2022במרץ  6ביום 
, אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה (חוק רישוי סביבתיטיוטת  –, )להלן 2022-חקיקה(, התשפ"ב

 . 223וקים בהתאם לעקרונות החלטה במסגרתה תוקנו החו 2022במרץ  17מיום  1293שמספרה 

מוצע לכלול את טיוטת חוק רישוי סביבתי בהצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום 
התאמות שנעשו בנוסח בהתאם להסמכה שניתנה בבשינויים ו, (2023המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

 .על ידי ועדת השרים

 כלולים בטיוטת חוק רישוי סביבתי: להלן עיקרי התיקונים שיבוצעו בחוקים ה

 -ו A מפעלי)במפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית  פעילותמוצע לתקן את החוקים כך ש . 1
Bעבור מכוח החוקים , שיכלול את כל התנאים הסביבתיים ארוכהקבל היתר אחד בלבד לתקופה ( ת

נדרש להיתר פליטה . כך למשל, לעסק שבהתאם לעקרונות המקובלים באיחוד האירופאי העסק
כמשמעותו בחוק אוויר נקי, כל התנאים הסביבתיים יינתנו כחלק מהיתר הפליטה, ולעסק שנדרש 

חוק חומרים מסוכנים, כל התנאים הסביבתיים בכמשמעותו  Bאו בדרגה  Aלהיתר רעלים בדרגה 
בהיתר  יינתנו במסגרת היתר הרעלים. יתר העסקים הנדרשים לתנאים סביבתיים שאינם מוסדרים

, או במסגרת היתר רעלים, יקבלו את התנאים הסביבתיים במסגרת רישיון העסק שלהםבפליטה או 
. יודגש כי תקנות שיותקנו מתוקף חוק החומרים המסוכנים אם הם אינם נדרשים לרישיון עסק

רק בהליכים הפרוצדורליים, וכי התנאים והסמכויות למתן התנאים  םהלפי סעיף זה  ניםהתיקו
 בכל אחד מהחוקים. כמפורט ארו ייש



 

144 

23/05/2022 01:07 

לשם שכלול הראייה הסביבתית הרוחבית של נותני ההיתרים, מוצע כי כל התנאים בהיתר יינתנו על  . 2
ידי ממונה אחד שיהיה גורם מקצועי בכיר עובד המשרד שיתכלל את כל התנאים הסביבתיים הניתנים 

זרמת שפכים ממקור יבשתי לים בהיתר. הוועדה למתן היתרים לעניין היתר להטלת פסולת או לה
 במקביל ההיתר לבעל יינתן לים הזרמה שהיתר כך תפעלא' לחוק מניעת זיהום הים, 3-ו 3לפי סעיף 

 עניין.ה לפירעלים ההיתר  אופליטה הל היתר 
הציבור, ומנגד  ובריאותעל מנת לאפשר הליך מקיף ומעמיק לשם מתן היתר השומר על הסביבה  . 3

עלי ההיתרים בכל הנוגע למועד פקיעת ההיתר, מוצע כי אם הוגשה בקשה להגביר את הוודאות לב
לחידוש היתר ולא התקבלה החלטה עד למועד פקיעת ההיתר, יישאר ההיתר בתוקף למשך שנה 

 נוספת עם אפשרות להאריך בעוד חצי שנה נוספת במקרים חריגים.
ת השפעות הדדיות בין מרכיבי מוצע שהתקנת תקנות או מתן היתרים מכוח החוקים ייעשו תוך בחינ . 4

(, בהתבסס על ניהול סיכונים cross mediaהסביבה השונים ובחינת ההשפעות כמכלול )
ובהתחשב בשיקולים של הפחתת הנטל הרגולטורי ויצירת ודאות ויציבות למקבלי ההיתר, ובכלל 

על פי אמות המידה זה צמצום העלויות שכרוכות ביישום התקנות וההיתרים ככל הניתן, לפי העניין, ו
 ההמפותחות. זאת, בכדי למנוע מצבים בהם הגנה על היבט סביבתי אחד מוביל ותבמדינהמקובלות 

לפגיעה בהיבט סביבתי אחר )למשל הוראות שנועדו להפחית פליטות לאוויר המגדילות באופן 
ליצור ן וכ משמעותי את השפכים, כאשר בשקלול כלל ההיבטים הסביבתיים נגרמת פגיעה בסביבה(

 .איזון בין התועלות הסביבתיות לעלויות הכלכליות המושתות
נדבך מרכזי בהגברת הוודאות לעסקים הנדרשים להיתר הוא הגבלת השינויים שיבוצעו בהיתר לאחר  . 5

. אי לכך, מוצע לקבוע כי רק תקנות וכללים שהיו בתוקף בעת מתן ההיתר יחולו על ההיתר, שניתן
ותוך שמירה באופן שייצר ודאות לבעלי ההיתרים ככל הניתן, חלטה, המפורטים בהלמעט במקרים 

בעניין זה בדירקטיבה האירופית. בנוסף,  על הצורך במתן הגנה נאותה לסביבה, בהתאם למקובל
אישור ולעניינם ניתן יהיה לא יצריכו  המפעל, שאינם משמעותיים,מוצע כי שינויים בפעילות 

נאים בהיתר ייקבעו, ככל הניתן, כך שתוגדר הפגיעה הסביבתית . כמו כן, התלהסתפק בהודעה מראש
תוך מתן אפשרות והביצועים הסביבתיים בהם הוא נדרש לעמוד, אותה בעל ההיתר נדרש למנוע, 

לגמישות בבחירת האמצעים והאופן שיש לנקוט על מנת למנוע את הפגיעה, בהתחשב באמות 
 המידה המקובלות במדינות המפותחות.

א קיים כיום מנגנון המאפשר למבקש היתר להשיג על התנאים שהוא צפוי לקבל בהיתר, הואיל ול . 6
יחד עם נימוקים לעניין  מוצע לקבוע כי בכל ההיתרים תימסר טיוטת ההיתר לעיונו של מבקש ההיתר

 מתןלצורך  התנאים המהותיים בהיתר ולעניין תנאים שמבקש ההיתר יבקש נימוק לגביהם
תר הרואה את עצמו נפגע מתנאי ההיתר, יהיה רשאי להגיש בקשה לעיון התייחסותו. מבקש הי

. השגה תוגש בכתב בצירוף כל הנימוקים לעניין זה עובד בכיר במטה המשרד שימנה השרלמחדש 
והאסמכתאות. העילות בגינן ניתן להגיש בקשה לעיון מחדש הינן במקרים שקיים פער ניכר בין 

הכלכלי הרלוונטי למבקש ההיתר, לרבות  BREF-ות של ההעלות לתועלת בהתבסס על העקרונ
סוגיות של לוחות זמנים ליישום התנאים בהיתר, במידה שהדרישות שנקבעו שונות מהדרישות 

דרישה שנקבעה בהיתר שונה באופן משמעותי מדרישה או במידה ש המקובלות באיחוד האירופי
 שניתנה לבעל היתר אחר בישראל שמאפייניו דומים.

שניתנה לגבי השגתו יהיה רשאי להשיג על כך בפני המנהל  ההחלטההיתר רואה עצמו נפגע מ מבקש . 7
תנאי ההיתר עלולים לסכן את המשך קיומו של העסק  אם סבר כי, הכללי של המשרד להגנת הסביבה

לפגוע עשויים או במקרה בו מדובר בתשתית לאומית שתנאי ההיתר שקיבלה  או חלקים ממנו,
השפעות על תחומים רבים או אספקת השירות לציבור או למשק, שכן לתשתיות אלה באיכות, מחיר 

יקיים הליך  המשרד המנהל הכללי של .החורגים מעבר לתחומי אחריותו של המשרד להגנת הסביבה
. במקרים המשרד האמון על תחום פעילותו של מבקש ההיתר המנהל הכללי שלהיוועצות בכתב עם 

שרד אינו יודע מי המנהל הכללי האמון על תחום פעילותו של מקבל בהם המנהל הכללי של המ
 .ההיתר, ייוועץ עם המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה

 עוד מוצע לקבוע כי ייקבעו מועדים בהם נדרש המשרד להשיב לפניות בהליכים הקבועים בחוקים.  . 8
היתרים, מוצע לבצע שינויים מלבד התיקונים בכלל החוקים שנועדו ליצור אחידות וודאות במתן  . 9

-לרגולציה המקובלת במדינות הבישראל נוספים בחוק אוויר נקי על מנת להתאים את הרגולציה 
OECD : 

"שינוי הפעלה משמעותי" יוגדר באופן שייצר ודאות לבעלי -כך ש 27מוצע לתקן את סעיף  .א
כי שינויים לקבוע ע בדירקטיבה האירופית. בנוסף, מוצ ובהתאם למקובלההיתרים ככל הניתן, 

ולעניינם ניתן  לא יצריכו שינויים בהיתר משמעותיתבפעילות שלא צפויים להוביל לפגיעה 
 .יהיה להסתפק בדיווח
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התוספת השלישית לחוק אוויר נקי מפרטת את המתקנים והפעילויות שנפלטים מהם מזהמים  .ב
מקרה. הרישא של  אשר טעונים היתר פליטה, ואת הכמויות או ההספקים הרלוונטיים בכל

התוספת השלישית קובעת כי החובה לקבלת היתר פליטה היא גם אם בפועל נפלטים מזהמים 
בהספק או בכמות נמוכה מהערכים המצוינים לצד כל מתקן או פעילות. אי לכך, מוצע לתקן 

הניח את דעתו אם יידרש בהיתר, רק מפעל שעומד בפועל בערכים שנקבעו את התוספת כך ש
מידה הההסדרים הנדרשים בהתאם לאמות אצלו ד להגנת הסביבה כי קיימים של המשר

על מנת להוכיח כי  ,מקובלות באיחוד האירופאי, לרבות מגבלה פיזית או הוראה רגולטוריתה
מוצע לקבוע כי הבקשה להיתר כן לא תהיה בפועל חריגה מהערכים המחייבים היתר פליטה.  

אותה מבקש ההיתר מתכוון ליישם מבין כלל הטכניקות  תציין מהי הטכניקה המיטבית הזמינה
יהיה רשאי לדרוש נותן ההיתר המיטביות הזמינות, ומהו ערך הפליטה המשויך לה. אולם, 

בהתאם לקריטריונים  טכניקה מיטבית זמינה אחרת מבין כלל הטכניקות המיטביות הזמינות
 .רופאיהמתבססים על אמות המידה המקובלות לעניין זה באיחוד האי

על מנת להתאים את חוק החומרים המסוכנים למשטר ההיתרים החדש, מוצע להסדיר את ההליכים  . 10
לרבות משך התקופות שעד תומן יידרש המשרד להגשת בקשה להיתר, קבלת היתר ושינוי היתר 

 לתת התייחסות למבקש ההיתר.
יסור מכוח חוק המים, הזרמת או הטלת פסולת או שפכים לנחלים או לים אסורה היום בתכלית הא . 11

. בנסיבות מסויימות, 1988-ובחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 1959-התשי"ט 
בהן לא ניתן למנוע את ההזרמה, רשאי לבקש אדם לקבל היתר או הרשאה לעשות כן. בשל הפסיקה 

חוק המים והן  החלה בעניין זה, המבקש כיום להזרים שפכים לנחל, נדרש לקבל הן הרשאה מכוח
היתר מכוח חוק למניעת זיהום, ברובם של המקרים בהם הנחל זורם אל הים. עניין זה מהווה כפל 
רגולציה ועול גם על מבקש ההיתר וגם על בודקי הבקשה להם, באופן כללי, שיקולים דומים. לכן 

ישירות לשפך מוצע לתקן את החוקים בהתאמה, לקבוע הגדרת שפך נחל, ולקבוע כי רק מי שמזרים 
ידרש רק להיתר לפי חוק למניעת זיהום ים וכל יתר ההזרמות ידרשו להרשאה רק לפי חוק המים. 
בכלל זה, החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים לא יחול על הזרמה שניתנה מכוח הרשאה 

 חוקית, לפי חוק המים לרבות הטלת היטלים וגביית אגרות, ככל שישנם, מכוח אותו חוק.
 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם

 נטיים ומשרד האוצר. ווכפי שיסוכם בין המשרדים הרל
 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 .2021 אוגוסטב 1מיום  223החלטה מס' 
 

 ההצעה עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם
לית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חוות הדעת לממשלה לתכנית הכלכ

2023. 
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