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צו ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 
התקציב 2017 ו–2018( )העברת תשלומים לתאגידי הבריאות(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 69)ב()2( לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שניתנה 

לבתי החולים ולתאגידי הבריאות הזדמנות לטעון את טענותיהם, אנו מצווים לאמור:

בעד  לחוק,  69)ב()1(  סעיף  מתוקף  בריאות  תאגיד  זכאי  שלהם  התשלומים  על  נוסף   .1
תשלומים ששילמה קופת חולים לבית חולים שהם מעבר לתשלומים שהייתה צריכה 
לשלם קופת החולים לבית החולים בהתאם לסעיף 62)א( לחוק, יעביר בית החולים 
לתאגיד הבריאות סכום השווה להפרש שבין הכנסותיו של תאגיד הבריאות מקופת 
החולים בעד שירותי בריאות בשנת 2019 בתוספת שיעור העדכון לשנת 2020 לבין 

הכנסותיו של תאגיד הבריאות מקופת חולים בעד שירותי בריאות בשנת 2020.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-6194(

ץ " כ ל  א ר ש י
שר האוצר

ן י י ט ש ל ד א  ) י ל ו י ( ל  א ו י
שר הבריאות

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 2(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, שר הפנים, שר המשפטים, שר הבינוי והשיכון והשר לשוויון חברתי, ולאחר 

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

מגרש  המגרשים:  משטחי  וחיפוי  משחקים  למגרשי  מיתקנים   -  8 חלק   1498 ת"י   .1
משחקים, מיוני 22018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1 מפברואר 2021.

התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

התקן  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   60 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3
כנוסחו ערב תחילתו של שינוי התקן לפי סעיף 1 ימשיך לחול עד תום שישה חודשים 

מיום התחילה, לצד התקן המעודכן כנוסחו לאחר שינוי התקן האמור.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה  

העברת תשלומים  
לתאגידי בריאות

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

2  י"פ התשע"ח, עמ' 8695.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

ס"ח התשע"ז, עמ' 217; התשפ"א, עמ' 20.  1
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הודעת שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשפ"א-2021

שירותים(,  )אגרות  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  8)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12013 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2019, נוסח התוספת לתקנות, החל מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

"תוספת 
)תקנות 2 ו–8(

בשקלים חדשיםסוג השירות   

1. רישום נישואין וסידורם

714)א( רישום נישואין וסידורם

276)ב( אימות הסכם נישואין    

2. שירותים ותעודות שונות

177)א( פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(  

153)ב( תעודת רווקות  

66)ג( העתק תעודת נישואין

132)ד( אישורים שונים של הרבנות המקומית או של המועצה הדתית   

132)ה( העתק מאושר של המסמכים המפורטים בפרטי משנה )ב( ו–)ד(

)ו( כל העתק מאושר נוסף של המסמכים המפורטים בפרטי 
משנה )ב( עד )ד(

19

3. תעודות הכשר שנתיות )לשנת תקציב(  

)א( בתי אוכל
מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל 

שכושר הקליטה בו -  

527עד 20 איש 

758 21 עד 50 איש   

1,383 51 איש ומעלה  

)ב( בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים  

3,326 עד 70 חדרים

6,276 71  עד 130 חדרים  

8,865 131 עד 250 חדרים  

12,539 251 חדרים ומעלה   

2,312)ג( אכסניות נוער ובתי ספר שדה    

)ד( אולמות אירועים

כושר קליטה -

2,799 עד 450 איש  

4,202 451 עד 1,000 איש  

4,900   1,001 איש ומעלה   

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 48; התש"ף , עמ' 666.  1
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

)ה( מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות )כולל מאפיות, מגדניות 
ומפעלים להכנת אוכל מוכן )קייטרינג((     

מעסיקים - 

1,396 עד 10 עובדים  

2,799 11  עד 20 עובדים    

4,966 21 עד 30 עובדים   

318,865 עובדים ומעלה    

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע )ואשר אינו נכלל  )ו( 
בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

2,312

מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע )מטבח קצה(  )ז( 
)ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו(

1,383

)ח( מפעלים לייצור טליתות ושופרות 
מעסיקים  -

1,396 עד 10 עובדים   

2,799 11 עד 20 עובדים   

4,966 21 עד 30 עובדים   

318,865 עובדים ומעלה   

)ט( חנויות לתשמישי קדושה )ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות(
מעסיקים -

510 עד 2 עובדים    

1,071 3 עובדים ומעלה  

)י( יקבים
מעסיקים -

1,396 עד 5 עובדים  

64,966 עד 10 עובדים 

119,233 עובדים ומעלה     

)יא( חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים   

1,396 חנות או מחסן שאינם סיטונאיים   

4,966 חנות סיטונית או מחסן סיטוני  

)יב( משחטות   
משחטות ששטחן -

3,490 עד 500 מ"ר

6,585 501 עד 1,000 מ"ר        

1,0019,595 מ"ר ומעלה  

)יג( מרכולים
מרכולים ששטחם -

1,844 עד 250 מ"ר    

2513,490 עד 500 מ"ר  
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בשקלים חדשיםסוג השירות   

5016,585 עד 1,000 מ"ר   

1,0019,573 מ"ר ומעלה   

)יד( מטעים וכרמים )ערלה, כלאיים, נטע רבעי(
שטח - 

276עד 20 דונמים   

830למעלה מ–20 דונמים עד 50 דונמים   

1,224 למעלה מ–50 דונמים עד 100 דונמים  

1,632למעלה מ–100 דונמים   

)טו( בתי אריזה לפירות  
מעסיקים -

1,475עד 10 עובדים  

112,766 עד 30 עובדים  

314,610 עובדים ומעלה   

)אם  אגרה בעד פתיחת תיק לקבלת תעודת הכשר שנתית  )טז( 
לא הונפקה תעודת הכשר(  

177

4. תעודות הכשר לפסח

)א( תעודת הכשר לתקופת הפסח בעד כל אחד מבתי העסק הנזכרים 
בפרט 3 )למעט פרטי משנה )ח(, )ט(, )יד( ו–)טו( שבו(  

235

)ב( רפתות ודירים

1,752משק שיתופי  

177משק משפחתי  

)ג( מרכזי מזון ומכוני תערובת

1,752עד 3,000 טונות לחודש

3,0014,583 עד 8,000 טונות לחודש  

8,0019,134 טונות ומעלה לחודש   

5. שימוש במקוואות

)א( נשים

15טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת

31טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה  

51טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 

51  טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים  

פטורכלות בשנה הראשונה לנישואיהן   

21/02/2116:05



קובץ התקנות 9197, ט' באדר התשפ"א, 21.2.2021  2176

בשקלים חדשיםסוג השירות   

)ב( גברים

10טבילת שחרית בימי חול  

20טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת

122מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים  

כרטיס הכולל כמה אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש 
)כרטיס פעימות( 

10% הנחה

)ג( טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה 

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות 
של מקווה הנשים או מקווה הגברים -

51לכל טובל/ת

לא יותר מ–255לכל המשפחה  

6. בתי הלוויות

)א( השימוש בבתי ההלוויות - בחדר הטהרה, באולם ההספדים 
או בשניהם  

306לכל נפטר     

)ב( אחסון בקירור

255עד 24 שעות ראשונות  

255כל 24 שעות נוספות או חלק מהן  

7.    משגיח
38"      שירותי משגיח המועסק על ידי מועצה דתית, לשעה      

כ"ט בשבט התשפ"א )11 בפברואר 2021(
)חמ 3-5312(

ס ו ל פ ד  ד ו ע                                                        
                                                      ממלא מקום המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשפ"א-2021
התש"ן-11990  יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לתקנות  5א  לתקנה    בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב   .1
האגרה סכומי  השתנו   )2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום   ,2019  דצמבר 

שבתקנה 5 לתקנות ולפיכך נוסח תקנות משנה )א( ו–)ב( הוא:

מגיש 5."אגרת בקשה ישלם  לחידושו  או  להיתר  בקשה  הגשת  )א( בעת 
הבקשה אגרה כמפורט להלן:

)1( 4,927 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של 
שפכים שהם מי ים, מי תהום, תמלחת מחליף יונים, תמלחת 
אוסמוזה הפוכה או תמלחת אחרת המכילה אך ורק כלוריד, 
אשלגן, נתרן, סידן או מגנזיום, בלא חומר אורגני ובלא מתכות;

שינוי אגרות

ק"ת התש"ן, עמ' 250; התשס"א, עמ' 416; התש"ף, עמ' 369.  1
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לים  הזרמה  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   9,885 )2(
של תמלחת מזון ובורסקאות או תמלחת טקסטיל;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   19,780 )3(
פסולת או הזרמת שפכים לים, אשר אינם מכילים חומרים 
כמפורט בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בפסקה אחרת 

של תקנה זו;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   39,529 )4(
פסולת או הזרמת שפכים לים, המכילים חומרים כמפורט 

בתוספת השנייה;

)5( 19,780 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים 
)4(, אשר טופלו לצורך מניעת  של שפכים כאמור בפסקה 

זיהום באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים.

תשולם  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  מכלליות  לגרוע  )ב( בלי 
בעת הגשת בקשה להיתר חירום כאמור בתקנה 9)ב(, אגרה בסך 

8,663 שקלים חדשים."

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
ל א י ל מ ג ה  ל י ג )חמ 3-2183-ת2(  

השרה להגנת הסביבה   

הודעת שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף 
מפעיל( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021

והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  לתקנות  1)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ונוסחה  לתקנות,  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב   .1
מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1)ב(, )ו( ו–)ז((

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'
מצב משפחתי

טור ב'
מסלול 30 שעות

טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי-ביטחוני

36 שעות

400.36300.27430.39רווק

1,351.20900.803,242.87נשוי

3,883.44"1,781.581,191.06נשוי + 1 או יותר

ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(
)חמ 3-5030(

י ק ס נ י פ ן  וב א ר                                                           
                                                           המנהל הכללי של הרשות לשירות לאומי-אזרחי

ק"ת התשע"ד, עמ' 1476; התש"ף, עמ' 442.  1

עדכון סכומים
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