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תקנות הספרייה הלאומית )גישה לציבור לעותקים לצורכי שימור של אתרי 
אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)א()4( לחוק הספרייה הלאומית, התשס"ח-12007 )להלן - 
החוק(, ובהסכמת שר החינוך, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"בעל אתר אינטרנט" - לרבות מי שקיבל מבעל האתר את הזכות הבלעדית להפעיל 

תת–אתר, לעניין אותו תת–אתר;

"הפרת זכות קניין רוחני" - הפרה לפי אחד או יותר מחוקים אלה: פקודת הפטנטים 
חוק  התשכ"ה-31965;  גאוגרפיים,  וציונים  מקור  כינויי  הגנת  חוק  והמדגמים2; 
הפטנטים, התשכ"ז-41967; פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-51972; חוק 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-61973; חוק זכויות מבצעים ומשדרים, 
מעגלים  להגנת  חוק  התשנ"ט-81999;  מסחריות,  עוולות  חוק  התשמ"ד-71984; 
העיצובים,  חוק  התשס"ח-102007;  יוצרים,  זכות  חוק  התש"ס-91999;  משולבים, 

התשע"ז-112017;

"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של החברה כמשמעותו בסעיף 20 לחוק;

"מוסד להשכלה גבוהה", "ספרייה ציבורית" - כהגדרתם בחוק;

"הספרייה" - הספרייה הלאומית כמשמעותה בחוק;

"פריט" - עותק של דף מאתר אינטרנט או של יצירה המצויה באתר אינטרנט, שנעשה 
לפי סעיף 23)א()4( לחוק.

הספרייה תנגיש לציבור פריט באחד או יותר מהאמצעים שלהלן:  )א(   .2
בעמדות מחשב או אמצעי גישה אחר המצוי בבניין הספרייה;  )1(

בעמדות מחשב השייכות לספרייה ציבורית או לספרייה של מוסד להשכלה   )2(
גבוהה והנמצאות בשטחן; 

באתר   - אחרת  ציבורית  תקשורת  רשת  או  האינטרנט  רשת  באמצעות   )3(
האינטרנט של הספרייה או באתר או חשבון ייעודי אחר שיש לספרייה שליטה 

לגביו.

כמשמעותם  אינטרנט,  מהדורות  או  אינטרנט  אתרי  על  יחולו  לא  אלה  תקנות  )ב( 
לפי  הנמסרים  התשס"ד-122004,  הפרטים(,  וציון  מסירה  )חובת  הספרים  בתקנות 
התקנות האמורות, למעט עותק של דף מאלה או של יצירה המצויה בהם, שהעתיקה 

הספרייה לפי סעיף 23)א()4( לחוק.

ס"ח התשס"ח, עמ' 50.  1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1653.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.  3
ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  5
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  6
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בעל אתר אינטרנט רשאי למסור לספרייה הודעה כי הוא אינו מעוניין לאפשר  )א(   .3
מאתר  הספרייה  ידי  על  שיועתקו  לפריטים  2)א()3(  בתקנה  כאמור  גישה  לציבור 
האינטרנט שבבעלותו; הודעה כאמור תימסר לספרייה באמצעות התקנת קובץ לפי 
תקנה 7)ב()1( או באמצעות הגשת טופס לפי תקנה 7)ב()2(; קיבלה הספרייה את הודעת 

בעל האתר, תנגיש את הפריטים לציבור לפי תקנה 2)א()1( ו–)2( בלבד. 

בעל אתר אינטרנט רשאי למסור לספרייה הודעה כי הוא אינו מעוניין לאפשר  )ב( 
לציבור גישה כאמור בתקנה 2)א()3( לפריטים מאתר אינטרנט שבבעלותו, שהועתקו 
על ידי הספרייה לפני תחילת תוקפן של תקנות אלה )להלן - פריטים קודמים(; הודעה 
כאמור תימסר לספרייה בטופס לפי תקנה 7)ב()2(; קיבלה הספרייה את הודעת בעל 

האתר, תנגיש את הפריטים הקודמים לציבור לפי תקנה 2)א()1( ו–)2( בלבד. 

מהפריטים  לפריט  הגישה  את  להגביל  בבקשה  לספרייה  לפנות  רשאי  אדם  )א(   .4
המפורטים בתקנות משנה )ב( ו–)ג( שלהלן; המנהל הכללי יבחן את הבקשה בהתאם 

לאמור בסעיף זה. 

מצא המנהל הכללי כי מתקיים בפריט שלגביו הוגשה הבקשה אחד מהמפורטים  )ב( 
להלן, תהיה הספרייה רשאית להנגיש את הפריט לפי תקנה 2)א()1( בלבד: 

כי  הכללי  המנהל  ששוכנע  ובלבד  והוסר,  בטעות,  פורסם  שתוכנו  פריט   )1(
שבהנגשתו  הציבורי  לאינטרס  לב  בשים  השאר,  בין  נחוצה,  הגישה  הגבלת 
לציבור באמצעות ארכיון האינטרנט ולמידת החשש לפגיעה הצפויה מהמשך 
אתר  בעל  ידי  על  תהיה  זה  בעניין  פנייה  זו;  פגיעה  של  ועוצמתה  הנגשתו 

האינטרנט;

פריט שנטען לגביו כי תוכנו או פרסומו מהווים עבירה לפי כל דין, ובלבד   )2(
ששוכנע המנהל הכללי כי הגבלת הגישה נחוצה, בין השאר, בשים לב לאינטרס 
החשש  ולמידת  האינטרנט  ארכיון  באמצעות  לציבור  שבהנגשתו  הציבורי 
לפגיעה הצפויה מהמשך הנגשתו ועוצמתה של פגיעה זו, וכן יביא בחשבון אם 

הפריט הוסר על ידי בעל אתר האינטרנט מהאתר שממנו הועתק הפריט;

פריט שנטען לגביו כי תוכנו או פרסומו מהווים עוולה כלפי אדם או הפרת   )3(
נחוצה,  הגישה  הגבלת  כי  הכללי  המנהל  ששוכנע  ובלבד  רוחני,  קניין  זכות 
ארכיון  באמצעות  לציבור  שבהנגשתו  הציבורי  לאינטרס  לב  בשים  השאר,  בין 
של  ועוצמתה  הנגשתו  מהמשך  הצפויה  לפגיעה  החשש  ולמידת  האינטרנט 
פגיעה זו, וכן יביא בחשבון אם הפריט הוסר על ידי בעל אתר האינטרנט מהאתר 

שממנו הועתק הפריט.

מצא המנהל הכללי כי מתקיים בפריט שלגביו הוגשה הבקשה אחד מהמפורטים  )ג( 
להלן, יגביל את הגישה אליו בבניין מושבה של הספרייה ומחוצה לו:  

פריט שמופיע בו תוכן אסור בהחזקה לפי דין, בהתאם לקביעה שקבע בית   )1(
משפט;

או  לפרסמו  שלא  משפט  בית  מאת  מפורשת  הוראה  לגביו  שניתנה  פריט   )2(
של  האינטרנט  מארכיון  או  הפריט  הועתק  שממנו  האינטרנט  מאתר  להסירו 
הספרייה או להגביל את הגישה אליו באתר האינטרנט שממנו הועתק הפריט או 
בארכיון האינטרנט של הספרייה, או הוראה מפורשת מאת הצנזורה, כמשמעותה 

לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 131945, לאסור על פרסומו או להסירו;

הגבלת גישה 
לפריטים על פי 

קובץ או הודעה 

הגבלת גישה לפריט 
על פי בקשה

ע"ר 1442, תוס' 2, עמ' 855.  13
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פריט שאינו פריט עיתונאי או חדשותי ואשר מופיע בו מידע אשר פורסם   )3(
תוך הפרת חובת סודיות הקבועה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, ובלבד 
הכללי  והמנהל  חדשותי,  או  עיתונאי  פרסום  במסגרת  פורסם  לא  זה  שמידע 
הציבורי  לאינטרס  לב  בשים  השאר,  בין  נחוצה,  הגישה  הגבלת  כי  שוכנע 
הצפויה  הפגיעה  ולעוצמת  האינטרנט,  ארכיון  באמצעות  לציבור  שבהנגשתו 

מהמשך הנגשתו;

פריט שנטען לגביו שתוכנו או פרסומו מהווים עוולה או עבירה או הפרת   )4(
זכות קניין רוחני, אף שלא ניתנה הוראה בעניינו על ידי בית משפט או הצנזורה, 
הגבלת  העניין  של  החריגות  בנסיבותיו  כי  הכללי  המנהל  שוכנע  אם  והכול 
לציבור  שבהנגשתו  הציבורי  לאינטרס  לב  בשים  השאר,  בין  נחוצה,  הגישה 
באמצעות ארכיון האינטרנט ולמידת החשש לפגיעה הצפויה מהנגשתו לציבור 
אתר  בעל  ידי  על  הוסר  הפריט  אם  בחשבון  יביא  וכן  זו,  פגיעה  של  ועוצמתה 

האינטרנט מהאתר שממנו הועתק.

טיפול בבקשות לפי תקנת משנה )א( ייעשה בהתאם להוראות אלה: )ד( 

פנייה  טופס  באמצעות  לספרייה  תוגש  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  בקשה   )1(
אלקטרוני שהספרייה תפרסם באתר האינטרנט שלה ותכלול מידע המבסס את 

פרטי הבקשה ותימוכין לה;

עד להחלטה בבקשה, תיחסם הגישה לפריט שלגביו הוגשה הבקשה מחוץ   )2(
לבניין מושבה של הספרייה, לפי תקנה 2)א()2( ו–)3(, אלא אם כן החליט המנהל 

הכללי להתיר את העיון בפריט לפי הוראות פסקה )6(; 

אתר  לבעל  האפשר,  ככל  שנתן,  לאחר  הבקשה  את  יבחן  הכללי  המנהל   )3(
יחליט  הכללי  המנהל  לבקשה;  להתייחס  אפשרות  הפריט  ולמפרסם  האינטרנט 
מטעמים  האמורה  התקופה  את  להאריך  הוא  ורשאי  ימים   30 בתוך  בבקשה 

מיוחדים בלבד;    

)4(  המנהל הכללי יפרט את הנימוקים להחלטתו וההחלטה תישלח לפונה וכן 
לבעל אתר האינטרנט ולמפרסם הפריט, ככל האפשר;

על  הודעה  שלה  האינטרנט  באתר  הספרייה  תפרסם  לחודשיים  אחת   )5(
החלטותיה בפניות שהתקבלו לפי תקנה זו, ובלבד שאם הוגבלה גישה לפריט 
במסגרת החלטותיה כאמור, לא תכלול ההודעה פרטים שיש בהם משום פרסום 
המידע שבשלו הוגבלה הגישה לפריט; הוראות תקנה זו לא יחולו על פריטים 
שניתנה לגביהם הוראה מפורשת מאת הצנזורה, כמשמעותה לפי תקנות ההגנה 

)שעת חירום(, 1945, לאסור על פרסומם או להסירם;

המנהל הכללי רשאי, מיוזמתו או לבקשת כל אדם, ובכלל זה הגופים המייצגים   )6(
את עניינו של ציבור משתמשי הספרייה, לבחון מעת לעת את החלטותיו בפניות 
שהתקבלו לפי תקנה זו; הספרייה תשלח הודעה בדבר הבחינה המחודשת לפונה 
כמשמעותו בסעיף 4)א(, וככל האפשר גם לבעל אתר האינטרנט ולמפרסם הפריט, 
ותציע להם להעביר את התייחסותם; היתה תוצאת הבחינה המחודשת שינוי של 

החלטת המנהל הכללי, תודיע על כך הספרייה לפי פסקה )4(;
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ככל שהדבר ניתן מבחינה טכנולוגית, באמצעים סבירים, תגביל הספרייה   )7(
את הגישה לפי תקנה זו לחלק מן הפריט, שבו מתקיים אחד מהמפורטים בתקנות 

משנה )ב( ו–)ג(, בלבד, כך שתותר הגישה לשאר חלקי הפריט.

או  לאדם  פרטני  באופן  להתיר  רשאי  הכללי  המנהל   ,4 בתקנה  האמור  אף  על  )א(   .5
למוסד, לפי בקשתם, גישה לפריט שהגישה אליו הוגבלה לפי תקנות אלה, אם שוכנע 
כי מתן היתר כאמור נדרש למטרה ממטרות הספרייה הלאומית כאמור בסעיף 3 לחוק 
או לצורך ביצוע תפקידיה כאמור בסעיף 4 לחוק, בשים לב לשיקולים שעמדו ביסוד 

הגבלת הגישה לאותו פריט. 

ינקוט  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  לפריט  גישה  להתיר  הכללי  המנהל  החליט  )ב( 
אמצעים נדרשים לצמצום הפגיעה הכרוכה בהנגשת פריט כאמור, לאור השיקולים 

שעמדו ביסוד הגבלת הגישה לפריט.

לפריטים  גישה  חיצוניים  אינטרנטיים  חיפוש  למנועי  לאפשר  רשאית  הספרייה  )א(   .6
בארכיון האינטרנט שלה, ובלבד שההפניה לפריט בידי מנוע חיפוש כאמור תיעשה 
ככל האפשר על דרך של הפניה לאתר הספרייה בלבד, בלא פרסום תוכן הפריט או 

חלקו על גבי מנוע חיפוש חיצוני כאמור.

לעניין פריט שהגישה אליו הוגבלה לפי תקנות אלה, או לפי קביעת המנהל הכללי  )ב( 
לפי סעיף 22 לחוק, תופיע בארכיון האינטרנט של הספרייה הודעה בדבר הגבלת תנאי 
הגישה אליו, ובלבד שהודעה זו לא תכלול פרטים שיש בהם משום פרסום המידע 

שבשלו הוגבלה הגישה לפריט.

הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על פריטים שניתנה לגביהם הוראה מפורשת  )ג( 
מאת הצנזורה, כמשמעותה לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945, לאסור על פרסומם 

או להסירם. 

הספרייה תפרסם, אחת לשנה, הודעה באתר האינטרנט שלה בדבר פעילותה לפי  )א(   .7
סעיף 23)א()4( לחוק. 

בהודעה כאמור בתקנת משנה )א( תכלול הספרייה את שני אלה: )ב( 

כי  תבטיח  ממנו,  בחלק  או  אינטרנט,  באתר  התקנתו  אשר  לקובץ  הפניה   )1(
הספרייה לא תאפשר גישה באמצעות רשת האינטרנט או רשת תקשורת ציבורית 
אחרת כאמור בתקנה 2)א()3(, לפריטים שהועתקו מהחלק שעליו הותקן; קובץ 

כאמור יכול שיהיה שונה משנה לשנה.

טופס המאפשר לבעל אתר אינטרנט להודיע לספרייה כי הוא מבקש לראות   )2(
את האתר כאתר שהותקן עליו או על חלק ממנו קובץ כאמור בפסקה )1(; בטופס 
או  הקודמים  הפריטים  לכל  מתייחסת  ההודעה  אם  האתר  בעל  יציין  כאמור 

לפריטים שהועתקו החל בתאריך שכלל בבקשתו.

אין בהוראות תקנות אלה -  .8
כדי לגרוע מסמכותו של המנהל הכללי לקבוע הגבלות נוספות לפי סעיף 22 לחוק   )1(

לעניין גישה לציבור לפריטים באוספי הספרייה.

או  באתר  אחר  לאדם  או  לספרייה  דין  לפי  המותרים  השימושים  מן  לגרוע  כדי   )2(
ביצירה.

י"ח באלול התשע"ח )29 באוגוסט 2018(
)חמ 3-5697(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

היתר גישה פרטני 
לפריט

גישה של מנועי 
חיפוש לארכיון 

האינטרנט של 
הספרייה

הודעה שנתית

סייג לתחולה
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 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(
)פטור מחובת רישוי( )הוראת שעה(, התשע"ט-2018 

)שירותים  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  13)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
הצרכן,  הגנת  בחוק  כהגדרתו  צרכן  שהוא  למי  אשראי  מתן   - צרכני"  "אשראי 

התשמ"א-21981;

"חוק הבנקאות )רישוי(" - חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-31981;

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-41968;

"מיזם" - התקשרות, לרבות המשך התקשרות, לביצוע פעילות כלכלית לשם הגשמתה 
של מטרה מוגדרת בתחום מסוים;

"נגזר", "עסקת מכר חוזר בניירות ערך"  - כהגדרתם בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, 
התשס"ו-52006;

"פקודת השותפויות" - פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-61975;

"רשם האגודות השיתופיות" - כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות7;

"תפעול עסקאות אשראי" - כל שירות או פעולה המבוצעים בין נותן אשראי למקבל 
אשראי במסגרת עסקת אשראי, לרבות גביית כספים ומענה לפניות בקשר למתן 

האשראי;

אגודות(,  )סוגי  השיתופיות  האגודות  תקנות   - השיתופיות"  האגודות  "תקנות 
התשנ"ו-81995.

חובת רישוי לפי סעיף 12 לחוק למי שעיסוקו במתן אשראי, לא תחול על אלה - לעניין   .2
עיסוק כאמור:

תאגיד, שהתאגד במדינה החברה בארגון ה–OECD, המחזיק ברישיון בנק מאת   )1(
רשות פיקוח במדינה החברה בארגון ה–OECD, שחלות עליו הוראות לעניין איסור 
הלבנת הון במדינה האמורה, ובלבד שאינו חייב בקבלת רישיון לפי חוק הבנקאות 

)רישוי(;

השליטה  בעל  בשליטת  או   )1( בפסקה  המנוי  תאגיד  בשליטת  הנמצא  תאגיד,   )2(
אשראי,  מתן  לעניין   OECD–ה בארגון  החברה  במדינה  המפוקח  כאמור,  בתאגיד 
ושחלות עליו הוראות לעניין איסור הלבנת הון במדינה האמורה, ובלבד שאינו עוסק 

בישראל במתן אשראי צרכני;

לעסוק  ברישיון  ושמחזיק   OECD–ה בארגון  החברה  במדינה  שהתאגד  תאגיד,   )3(
במדינה  המפוקח   ,OECD–ה בארגון  החברה  במדינה  הפיקוח  רשות  מאת  בביטוח 

ס"ח התשע"ו, עמ' 1098; התשע"ז, עמ' 1160.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 245; התשע"ח, עמ' 878.  2
ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ו, עמ' 53.  3
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 94.  4

ס"ח התשס"ו, עמ' 286; התשע"ח, עמ' 414.  5
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549; התשע"ה, עמ' 156.  6

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336; ס"ח התשע"ז, עמ' 287.  7
ק"ת התשנ"ו, עמ' 246; התשס"ז, עמ' 963.  8

הגדרה

פטור מחובת רישוי 
למתן אשראי
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איסור  לעניין  הוראות  עליו  ושחלות  אשראי,  מתן  לעניין   OECD–ה בארגון  החברה 
הלבנת הון במדינה האמורה, ובלבד שאינו עוסק בישראל במתן אשראי צרכני;

בחוק  כהגדרתם  ערך  בניירות  מסחר  שירותי  מתן  הוא  עיסוקו  שעיקר  תאגיד   )4(
החברה  במדינה  שהתאגד  העצמי,  לחשבונו  או  אחרים  של  לחשבונם  ערך,  ניירות 
עליו  מפקחת   OECD–ה בארגון  החברה  במדינה  פיקוח  שרשות   ,OECD–ה בארגון 

ושהוא רשאי לעסוק בין השאר, במתן אשראי לצורך ביצוע פעילות המסחר כאמור;

תאגיד שמתקיימים בו כל אלה:  )5(

בעל רישיון מורחב למתן אשראי מחזיק בכל אמצעי השליטה בו )בפסקה  )א( 
זו - בעל השליטה(, למעט אלה:

אמצעי שליטה המוחזקים בידי נאמן לתעודות התחייבות כמשמעותן   )1(
בפסקת משנה )ב()2(;

אמצעי שליטה המוחזקים בידי אחד מהמנויים להלן, כערובה לחיוב,   )2(
לחוב שנוצר לפי פסקת משנה )ב()2(:

בעל רישיון מורחב למתן אשראי; )א( 

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח; )ב( 

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל; )ג( 

תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(; )ד( 

נאמן לתעודות התחייבות כמשמעותן בפסקת משנה )ב()2(; )ה( 

הוא עוסק בשני אלה בלבד: )ב( 

רכישת עסקאות אשראי שעשה בעל השליטה, מאת בעל השליטה;  )1(

התחייבות  תעודות  הנפקת  או  הלוואה,  הסכמי  באמצעות  חוב  גיוס   )2(
של  הנקוב  הערך  שסכום  ובלבד  ערך,  ניירות  לחוק  35א  בסעיף  כהגדרתן 
תעודות ההתחייבות, שהנפיקו התאגיד, בעל השליטה ותאגידים דומים 
)8()א(  בפסקה  כמשמעותה  התקרה  על  יעלה  לא  שבשליטתו,  אחרים 

בהגדרת "מתן אשראי" בסעיף 21)ב( לחוק הבנקאות )רישוי(; 

בפסקת האמורות  האשראי  עסקאות  בתפעול  עוסק  השליטה  בעל   )ג( 
משנה )ב()1( או מתפעל אחר שהוא בעל רישיון מורחב למתן אשראי; על בעל 
האשראי  נותן  הוא  כאילו  החוק,  הוראות  כל  זה  לעניין  יחולו  כאמור  שליטה 

בקשר לעסקאות האמורות; 

שותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות, או שותפות חוץ כהגדרתה בסעיף 74   )6(
לפקודה האמורה, שמתקיימים בה כל אלה:

היא הוקמה לצורך השקעה במיזם מסוים והיא עוסקת במיזם זה בלבד; )א( 

השותף הכללי בשותפות הוא בעל רישיון מורחב למתן אשראי; לעניין זה,  )ב( 
"שותף כללי" - כהגדרתו בפקודת השותפויות; 

שהוא  אחר  מתפעל  או  האשראי,  עסקאות  בתפעול  עוסק  הכללי  השותף  )ג( 
בעל רישיון מורחב למתן אשראי; על השותף הכללי כאמור יחולו לעניין זה כל 

הוראות החוק, כאילו הוא נותן האשראי בקשר לעסקאות האמורות;
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תאגיד שמתקיימים בו כל אלה:  )7(

הוא משמש אך ורק לצורך גיוס כספים מאת משקיעים, והשקעתם במיזם  )א( 
מסוים ובמיזם זה בלבד;

בעל רישיון מורחב למתן אשראי מחזיק בכל אמצעי השליטה בו )בתקנת  )ב( 
משנה זו - בעל השליטה(, למעט אמצעי שליטה המוחזקים בידי אחד מהמנויים 

להלן, כערובה לחיוב:

בעל רישיון מורחב למתן אשראי;  )1(

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;  )2(

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;  )3(

תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(;  )4(

בעל השליטה עוסק בתפעול עסקאות האשראי שמבצע התאגיד או מתפעל  )ג( 
אחר שהוא בעל רישיון מורחב למתן אשראי; על בעל שליטה כאמור יחולו לעניין 

זה כל הוראות החוק, כאילו הוא נותן האשראי בקשר לעסקאות האמורות;

אשראי  מתן  לעניין   - בלבד  עסקיים  לתאגידים  אשראי  במתן  העוסק  תאגיד   )8(
כאמור, שמתקיימים בתאגיד כל אלה:

סך כל האשראי שנותן התאגיד בעסקת אשראי בודדת לא פחת מ–3 מיליון  )א( 
שקלים חדשים;

התאגיד מקבל האשראי אינו קבוצת רכישה; )ב( 

בפסקה זו -

"גורם מארגן" - מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך 
הרכישה, לרבות הכנת המסגרת החוזית;

"קבוצת רכישה" - קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת נכס או שירות, או זכות לאחד 
מאלה, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית;

"תאגיד עסקי" - תאגיד שאינו מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, 
התשל"ו-91975;

או  ופיתוח  במחקר  הוא  עיסוקם  שעיקר  לתאגידים,  אשראי  במתן  שעיסוקו  )9( מי 
ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה 

מהמקובל בהשקעות אחרות - לעניין מתן אשראי לתאגידים כאמור;

האגודות  לתקנות  בהתאם  סיווג  השיתופיות  האגודות  שרשם  )10( אגודה, 
השיתופיות, בסיווג של מושב עובדים או כפר שיתופי, לעניין מתן אשראי לחבריה 

או לתאגידים שבשליטתה; 

)11( אגודה שכל חבריה הם גופים כמפורט להלן, לעניין מתן אשראי לחבריה, לחברי 
חבריה או לתאגידים שבשליטת חבריה:

אגודה להתיישבות, כהגדרתה בסעיף 13)א()17( לחוק; )א( 

אגודה שרשם האגודות השיתופיות סיווג לפי תקנות האגודות השיתופיות  )ב( 
בסיווג של מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית;

תאגיד בשליטתה המלאה של אגודה כאמור בפסקה )א( או בפסקה )ב(; )ג( 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ח, עמ' 81.  9
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)12( תאגיד שכל אמצעי השליטה בו מוחזקים על ידי אגודה, שחבריה הם אגודות 
של  בסיווג  השיתופיות,  האגודות  תקנות  לפי  סיווג,  השיתופיות  האגודות  שרשם 
קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש, מושב שיתופי, מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה 

חקלאית - לעניין מתן אשראי לחברי האגודה או לתאגידים שבשליטתם;

)13( חברה לתועלת הציבור, אשר הוקמה עד יום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017( 
ושתנועה קיבוצית כמשמעותה בתקנה 2)15( לתקנות האגודות השיתופיות, מחזיקה 
בכל אמצעי השליטה בה, בין במישרין ובין בידי תאגידים הנמצאים בשליטה מלאה 
התנועה  שבשליטת  לתאגידים  אשראי  מתן  לעניין   - כאמור  קיבוצית  תנועה  של 
של  חבריה  ולחברי  שבשליטתם,  ולתאגידים  הקיבוצית  התנועה  לחברי  הקיבוצית, 

התנועה הקיבוצית;

)14( תאגיד שאגודה להתיישבות כהגדרתה בסעיף 13)א()17( לחוק, או אגודה כאמור 
בפסקה )10(, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בו, לעניין מתן אשראי לחברי האגודה או 

לתאגידים שבשליטתם;

)15( מי שעיסוקו בעסקאות נגזרים או בעסקאות מכר חוזר בניירות ערך, לעניין מתן 
אשראי אגב העסקאות האמורות. 

חובת רישוי לפי סעיף 12 לחוק למי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי, לא תחול על   .3
אלה - לעניין עיסוק כאמור:

תאגיד כאמור בתקנה 2)1( או 2)2(;  )1(

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו  ביטוח  סוכן   )2(
שינהל  נפרד,  בחשבון  ממבוטחים  שגבה  כספים  החזקת  לעניין  התשמ"א-101981, 
כנאמן של מבטח כהגדרתו בחוק האמור, בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף 30)1( 

לחוק האמור;

מי שעוסק במתן שירותי תפעול כהגדרתם בסעיף 3)ג( בחוק הפיקוח על שירותים   )3(
מתן  לעניין   - התשס"ה-112005  פנסיוניים(,  סליקה  ושירותי  שיווק  )ייעוץ,  פיננסיים 

שירותי תפעול כאמור;

אחד מן המנויים להלן, המנהל נכסים פיננסיים בנאמנות בעבור לקוחותיו, לרבות   )4(
באמצעות חשבון נאמנות - לעניין ניהול נכסים פיננסיים כאמור:

עורך דין; )א( 

רואה חשבון; )ב( 

מי שמונה לנאמן לפי חוק או לפי החלטת בית משפט לרבות אלה:  )ג( 

השקעות  לחוק   4 בסעיף  כמשמעותו  לקרן  נאמן  שמשמש  מי   )1(
לפי אישר,  הרשות  ראש  ויושב  התשנ"ד-121994,  בנאמנות,   משותפות 

סעיף 9 לחוק האמור;

לחוק  ה'1  בפרק  כמשמעותו  התחייבות  לתעודות  נאמן  שמשמש  מי   )2(
ניירות ערך;

מי שמשמש נאמן כהגדרתו בסעיף 102)א( לפקודת מס הכנסה ]נוסח   )3(
חדש[, לעניין הקצאת מניות לעובדים בהתאם להוראות הסעיף האמור;

פטור מחובת רישוי 
למתן שירות בנכס 

פיננסי

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ז, עמ' 1048.  10

ס"ח התשס"ח, עמ' 918; התשע"ו, עמ' 1261.  11

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ז, עמ' 1064.  12
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בית מלון כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-131976, המחזיק ברישיון עסק   )5(
התשע"ג-142013,  רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  ולינה  אירוח  לעניין 
לעניין עסקה להמרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת )להלן - עסקת 

המרה(, שמתקיימים בה כל אלה:

אחד  לילה  במלון  המתאכסן  המלון  בית  לאורח  נעשתה  ההמרה  עסקת   )1(
לפחות, שהוא תושב זר;

שווי אחד מהמטבעות שהומרו במסגרת עסקת ההמרה אינו עולה על 250   )2(
דולר אמריקאי ליום, לכל אורח;

מי שעיסוקו בעסקאות נגזרים או בעסקאות מכר חוזר בניירות ערך לעניין מתן   )6(
שירות בנכס פיננסי אגב העסקאות האמורות.

תחילתה של תקנה 3 ביום התחילה המאוחר כמשמעותו בסעיף 114)ב( לחוק.  .4
תוקפן של תקנות אלה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(.  .5

ז' בתשרי התשע"ט )16 בספטמבר 2018(
)חמ 3-5561(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 6(, התשע"ט-2018
הבריאות  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 1268 חלק 5 - מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד–פעמיים, עם מחט או   .1
ללא מחט, לאינסולין, מאוגוסט 2002, לרבות, גיליון תיקון מספר 1 מינואר 22007, יבוא:

"ת"י 1268 חלק 5 - מזרקים סטריליים חד–פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים 
לאינסולין, מספטמבר 2018 )להלן - התקן(."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

ג' בתשרי התשע"ח )12 בספטמבר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן

הפקדה

תחילה

תחילה

ס"ח התשל"ו, עמ' 228; התשס"ו, עמ' 322.  13

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשע"ז, עמ' 780.  14

תוקף

1   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 1612.

3  י"פ התשל"ו, עמ' 1871; התשע"ז, עמ' 8488.
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כללי המים )השימוש במים באזור קיצוב( )הוראת שעה(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיף 37)א()1( לחוק המים, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולאחר 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   40 סעיפים  הוראות  שקוימו 

ולביוב כללים אלה:

בכללים אלה -  .1
"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו 

;www.water.gov.il

ברישיון(,  תנאים  )קביעת  המים  לכללי  10א  בסעיף  כהגדרתו   - ציבורי"  "גן 
התשע"ד-22014;

"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי 
סעיף 124יט לחוק;

"ספק" - בעל רישיון הספקה הרשאי לפי תנאי הרישיון לספק מים למטרת חקלאות 
או גינון ציבורי, לפי העניין;

"ספק קולחים" - בעל רישיון הספקה הרשאי לפי תנאי הרישיון לספק מי קולחים.

של  הכוללת  הצריכה  והיקף  המים  מאגרי  מצב  כי  הממשלתית  הרשות  מנהל  ראה   .2
 מים שפירים לחקלאות מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק בתקופה שעד יום

חקלאות  למטרת  שפירים  מים  כדין,  לספק   )2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  כ"ג 
בכמות של עד 15% מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונו לכל 
לכמות  שמעל  לכמות  תעריפים  מספק  שהוא  המים  לגבי  קבועים  אם  מים,  מקור 

המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לספק קולחים במערכת הארצית, ולעניין  )א(   .3
מפעל השפד"ן לחברת מקורות בע"מ, לספק לצרכן של מי הקולחים או של מי השפד"ן, 

לפי העניין, מים שפירים למטרת חקלאות אם התקיימו התנאים האלה:

הקצאת מי הקולחים או מי השפד"ן של צרכן הקולחים נמוכה מההקצאה   )1(
מהמפעל האמור בשנת 2017;

לכמות  שמעל  בכמות  שפירים  מים  של  אספקה  לו  לאשר  ביקש  הצרכן   )2(
המוקצית לו ברישיונות וביקש שהאספקה תהיה באמצעות מפעל הקולחים או 

מפעל השפד"ן;

לצריכה,  יביא  לא  כאמור  היתר  מתן  כי  מצא  הממשלתית  הרשות  מנהל   )3(
לשנת  חקלאות  למטרת  שהוקצו  שפירים  מים  של  הכוללת  מהכמות  הגבוהה 

;2018

לכמות  שמעל  לכמות  תעריפים  שיסופקו  השפירים  המים  לגבי  קבועים   )4(
המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.

אספקה לפי סעיף זה יכול שתתווסף על אספקה לפי סעיף 2. )ב( 

מנהל הרשות הממשלתית יורה את הכמות המותרת לאספקה במסגרת ההיתר  )ג( 
לפי סעיף קטן )א(; הכמות האמורה לא תעלה על ההפרש שבין הקצאתו של הצרכן 

הגדרות

1   ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.

2  ק"ת התשע"ד, עמ' 663; התשע"ו, עמ' 451.

צריכה חקלאית 
מורחבת

צריכה חקלאית 
מורחבת במפעלי 

קולחים
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ממפעל הקולחים האמור או ממפעל השפד"ן, לפי העניין, בשנת 2017 לבין ההקצאה 
הנקובה לו מהמפעל האמור ברישיון ההספקה לשנת 2018.

ראה מנהל הרשות הממשלתית כי מצב מאגרי המים והיקף הצריכה הכוללת של מים   .4
שפירים בגינון הציבורי מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק בתקופה שעד יום 
כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018( לספק כדין, מים שפירים לגן ציבורי בכמות 
של עד 8% מעל כמויות המים השפירים הנקובות לשימוש זה ברישיונו לכל מקור 
מים, אם קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, 

השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.

החלטת מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים 2, 3 או 4 וההנמקות להן יימסרו  )א(   .5
לספק בתוך 7 ימים ממועד קבלתן ויפורסמו באתר האינטרנט. 

יראו את החלטת מנהל הרשות הממשלתית לעניין סעיפים 2, 3 או 4 כהחלטה  )ב( 
בעניין בקשה לשינוי רישיון ויחול עליה סעיף 31 לחוק. 

אספקת מים, שנעשית לפי היתר שניתן לפי סעיף 2, 3 או 4, תהיה לפי היכולת ההנדסית   .6
לפי  הקולחים,  ספק  ושל  הספק  של  הקיימות  בתשתיות  ולאספקתם  המים  לקליטת 

העניין.

כ"ה באלול התשע"ח )5 בספטמבר 2018(
)חמ 3-1179-ת1(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב   

צריכה מורחבת 
לגינון ציבורי

הודעה לספק

מגבלת אספקה


