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צו הדואר )דחיית היום הקובע(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012 )להלן - 
החוק(, ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה 

לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "114 חודשים" יבוא "120 חודשים".  .1
כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(

)חמ 3-4680(  

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

כללי שירות המדינה )מינויים( )מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב 
חירום נגיף הקורונה( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31 ו־32 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959  
)להלן - החוק(, ובהתייעצות עם משרד הבריאות, קובעת ועדת השירות כללים אלה:

במצב  רפואיות  ותעודות  ידיעות  )מסירת  )מינויים(  המדינה  שירות  לכללי   1 בסעיף   .1
חירום נגיף הקורונה(, התשפ"א-22021 )להלן - הכללים העיקריים( -

לפני ההגדרה "אחראי" יבוא:  )1(

כך  על  אישור  שהציג  פעילות,  הגבלת  בתקנות  כהגדרתו   - חיסון"  מנוע  "אדם 
מטעם הרופא או מטעם קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;";

אחרי ההגדרה "אחראי", יבוא:  )2(

""אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" - כהגדרתה בתקנות תו 
ירוק לעובדים;

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית" - תוצאת בדיקת קורונה 
לפי סעיף 3 עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה;

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" - כהגדרתה 
בתקנות תו ירוק לעובדים;";

אחרי ההגדרה "בדיקת קורונה", יבוא:  )3(

""בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי" - כהגדרתה בצו בידוד בית;";

ההגדרה "ציבור שמנוע מלהתחסן" - תימחק;  )4(

ההגדרה "תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית" -תימחק;  )5(

במקום ההגדרה "תקנות הגבלת פעילות" יבוא:  )6(

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות   - פעילות"  הגבלת  ""תקנות 

תיקון סעיף 56 
לחוק 

ס"ח התשע"ב, עמ' 566; ק"ת התשע"ג, עמ' 1564; התשע"ד, עמ' 585 ועמ' 1570; התשע"ה, עמ' 832 ועמ'   1

1384; התשע"ו, עמ' 683 ועמ' 1704; התשע"ז, עמ' 643 ועמ' 1386; התשע"ח עמ' 898 ועמ' 2584; התשע"ט, 
עמ' 1912 ועמ' 3520; התש"ף, עמ' 454 ועמ' 1822; התשפ"א, עמ' 1764 ועמ' 3830.

תיקון סעיף 1

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1

ק"ת התשפ"א, עמ' 2932.  2
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הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי 
והוראות נוספות(, התשפ"א-32021;";

בסופה יבוא:  )7(

נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות   - לעובדים"  ירוק  תו  ""תקנות 
הקורונה החדש )הוראת שעה( )תו ירוק לעובדים(, התשפ"ב-42021".

בסעיף 3 לכללים העיקריים -  .2
"אם  יבוא  הצגתה"  שלפני  הימים   7 בתוך  נעשתה  "אם  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
הוצג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בסעיף 2)א()2( לתקנות תו 

ירוק לעובדים";

בסעיף קטן )ב(, במקום "האחראי רשאי להורות כי בדיקת קורונה תיחשב עדכנית   )2(
אם נעשתה בתוך פרק זמן שונה מהנאמר בסעיף קטן )א( אם קיבל את אישור נציב 
שירות המדינה או מי מטעמו באותו מקרה; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל 
אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו לאותו עניין" יבוא "תוצאת 
בסעיף  כאמור  אישור  הציג  חיסון,  מנוע  עובד  אם  עדכנית  תיחשב  קורונה   בדיקת 

2)א()5( לתקנות תו ירוק לעובדים";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )3(

")ג( האחראי רשאי להורות כי בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם נעשתה בפרק זמן 
שונה מהנאמר בסעיף קטן )א( או )ב( אם קיבל את אישור נציב שירות המדינה או 
מי מטעמו באותו מקרה; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל 

הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו לאותו עניין."

בסעיף 5 לכללים -  .3
האמור בו יסומן ")א(";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( אם מצא האחראי כי לשם הבטחת קיום המטרות 
שבסעיף 2, ניתן בנסיבות העניין ובשים לב למידת הסיכון הבריאותי להסתפק 
בתוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי, הוא רשאי לאשר זאת 

אם התקיימו כל אלה:

באותו  מטעמו  מי  או  המדינה  שירות  נציב  של  אישור  קיבל  )1( האחראי 
מקרה; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל הכללי של משרד 

הבריאות או מי מטעמו;

)2( הבדיקה בוצעה בכניסה למקום העבודה;

)3( הבדיקה בוצעה במהלך 84 שעות לפני כניסתו של העובד למקום העבודה, 
או פרק זמן אחר שנקבע לפי סעיף 3."

אחרי סעיף 6 לכללים יבוא:  .4

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 5

הוספת סעיף 7

ק"ת התשפ"א, עמ' 3768, עמ' 3842, עמ' 3908 ועמ' 3986.  3

ק"ת התשפ"ב, עמ' 118.  4
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לפי "שמירת דינים בתקנות  שנקבעו  מהגבלות  גורעות  אינן  אלה  תקנות   .7
להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ג'  בפרק  ב'  סימן 
התש"ף-2020,  שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם 
המחייבות כניסת עובדים למקום העבודה בהצגת אישור 
תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כתנאי לכניסת 

העובד."

כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(
)חמ 3-6230(

ץ י וב ק ש ר ה ל  א י נ ד  
יושב ראש ועדת השירות  

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, 11940 )להלן - 
הפקודה(, אני מודיע לאמור:

בתוספת לפקודה, בסופה יבוא:  .1

 טור ב'טור א'

שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה.""שר המדע והטכנולוגיה2

תחילתו של שינוי התואר לשר החדשנות, המדע והטכנולוגיה כמפורט בסעיף 1 -   .2
ביום כ"ד באב התשפ"א )2 באוגוסט 2021(.

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1513(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, 11940 )להלן - 
הפקודה(, אני מודיע לאמור:

בתוספת לפקודה, בסופה יבוא:  .1

 טור ב'טור א'

"שר העבודה הרווחה והשירותים 
החברתיים2

שר הרווחה והשירותים החברתיים;

שר הרווחה והביטחון החברתי."שר הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון התוספת

תחילה

תיקון התוספת

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 250.  2

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 250.  2

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 422.  5
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  1 בסעיף  כמפורט  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לשר  התואר  שינוי  של  תחילתו   .2
הרווחה  לשר  התואר  שינוי  של  ותחילתו   )2021 ביולי   19( התשפ"א  באב  י'  ביום   -

והביטחון החברתי כמפורט בסעיף 1 - ביום י"ד באלול התשפ"א )22 באוגוסט 2021(.

י"ד בשבט התשפ"ב )16 בינואר 2022(
)חמ 3-1513(

ט נ ב י  תל פ נ  
ראש הממשלה  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות 
מקצועית(, התשפ"ב-2022

כספי  )היקף  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות  3)ג(  לתקנה  בהתאם 
ומהות מקצועית(, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

)א( עקב שינוי במדד חודש אוקטובר 2021 לעומת מדד חודש אוקטובר 2020, עודכנו   .1
הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות והם מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( 

כלהלן:

בכל ענף עבודה - 94,888 שקלים חדשים;  )1(

בכל ענף משנה - 49,562 שקלים חדשים.  )2(

כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(
)חמ 3-1048-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א  
רשם הקבלנים  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )שיעור קנס(, 
התשפ"ב-2022

בהתאם לתקנה 2)ב( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )שיעור קנס(, 
התשמ"ח-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עודכן   ,2020 אוקטובר  חודש  מדד  לעומת   2021 אוקטובר  חודש  במדד  שינוי  עקב   .1
 )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  והוא  לתקנות,   1 בתקנה  הנקוב  הסכום 

39,981 שקלים חדשים.

כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(
)חמ 3-1537-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א  
רשם הקבלנים  

תחילה

עדכון סכומים 

עדכון סכומים 

ק"ת התשמ"ח, עמ' 7; התש"ף, עמ' 443.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1476; התש"ף, עמ' 443.  1
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הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התשפ"ב-2022
וביצוע(,  דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

הנקובים הסכומים  השתנו  לתקנות,  41א)א(  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב   .1 
בתקנות 16א, 31)ב( ו–38)א()2( לתקנות, ונוסחן של התקנות האמורות, החל מיום כ"ח 

בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, הוא כלהלן:

)1( תקנה 16א -

16א. לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך 
עולה על 91,736 שקלים חדשים טעונה אישור מראש 

של בית המשפט.";

"אישור מכירת נכס

)2( תקנה 31)ב( -

 91,736 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור.";

)3( תקנה 38)א()2( -

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 91,736 
שקלים חדשים;".

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-218-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית   

הודעת האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשפ"ב-2022
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ב3( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 1)ב()2( לתקנות, השתנו החל מיום כ"ח בטבת התשפ"ב  .1 
1)ב()1(  לתקנה  ו–)ד(  )ב(  )א(,  משנה  בפסקאות  הנקובים  הסכומים   )2022 בינואר   1(
הוא  התוספת  ושל  האמורות  המשנה  פסקאות  של  שנוסחן  כך  לתקנות,  ובתוספת 

כלהלן:

")ב( שכר ביקורת -

)1( בעד עבודת ביקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית 
המשפט ואשר אינה נוגעת ברכוש שהוא מנהל -

)א( כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי - 669 שקלים חדשים; כלל 
הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים 

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"ז, עמ' 159; התשפ"א, עמ' 1716.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשע"ד, עמ' 956; התשפ"א, עמ' 1592.  1
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הנקובים לצידם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון 
כספי של אפוטרופוס לא יעלה על 3,759 שקלים חדשים, ובעד בדיקת דין 

וחשבון כספי של מנהל עיזבון - לא יעלה על 6,265 שקלים חדשים;

)ב( כשנושא הביקורת הוא פרטה או מסמך אחר - 334 שקלים חדשים, 
ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר לפי פסקת משנה זו אם 

מצא כי התקיימו כל אלה:

על  עולה  אינו  לחסוי  השייכים  הכספים  של  הכולל  )1( השווי 
153,439 שקלים חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

)2( כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגמלה כהגדרתה 
בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-21980, או בקצבה לפי חוק הביטוח 
הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995, או ממקורות הכנסה אחרים 
אשר סכומם הכולל אינו עולה על שכר המינימום לחודש כהגדרתו 

בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-41987;";

")ד( בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח 
שקלים   447 של  חד–פעמי  סכום  הכללי  לאפוטרופוס  ישולם  פעולתו,  על 

חדשים."
"תוספת

)תקנה 1)ב()1()א((

שכר בשקלים חדשיםתקבולים

168 בעד כל נכס)1( מהשכרת נכסי מקרקעין

334 בעד כל עסקה)2( מביצוע עסקה במקרקעין

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)3( ממכירת מניות בחברה 
פרטית וממכירת זכויות 

יוצרים

669 בעד כל מכירה

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה

)4( מירושה, כשלא התמנה 
לעיזבון מנהל עיזבון

669 בעד כל עיזבון

ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, 
אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה".

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-1708-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  

האפוטרופסה הכללית  

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשפ"א, עמ' 132.  2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 210; התשפ"א, עמ' 262.   3

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשע"ח, עמ' 7.   4
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הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשפ"ב-2022

דירות(,  רוכשי  של  השקעות  )הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  4ו)ג(  לסעיף  בהתאם 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   ,)2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב   .1
הידוע ביום ז' בתשרי התשס"ט )6 באוקטובר 2008(, יעודכנו הסכומים הנקובים בסעיף 

4ב)א( לחוק כמפורט להלן:

סכום העיצום הכספי המעודכן בשקלים חדשיםבפסקה

)1(28,610

)2(57,180

)3(57,180

)4(228,760

)5(457,510

כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(
י)חמ 3-3874-ת2( ד י י ר ג ית  מ ע         

      הממונה לפי סעיף 3ד לחוק 

תיקוני טעויות

בינוי,  לשם  לפינוי  מתחמים  על  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בהכרזת   .1
 ,)3(1 בסעיף   ,1552 עמ'  התשפ"א,   ,9882 התקנות  בקובץ  שפורסמה  התשפ"ב-2022, 

במקום "גוש 30199" צריך להיות "גוש 30200".

הודעה שפורסמה בקובץ התקנות 9922, התשפ"ב, עמ' 1723 - בטלה.  

)חמ 3-6325(

או  הכשירות  אישור  ואופן  ופסלות  כשירות  )תנאי  היהודיים  הדת  שירותי  בתקנות   .2
הפסלות של מועמדים לתפקיד ממונים במועצות הדתיות(, התשפ"ב-2022, שפורסמו 
בקובץ התקנות 9928, התשפ"ב, עמ' 1740, בתקנה 8)3(, במקום "בתקנה 5" צריך להיות 

"בתקנה 9".

)חמ 3-6313(

עדכון סכומים

ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשע"ד, עמ' 60; ק"ת התשע"ח, עמ' 1590.  1

קובץ התקנות 9958, כ"ט בשבט התשפ"ב, 31.1.2022  1870




