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צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון מס' 3(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 6)ג( ו־7א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - 
החוק(, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים לפי סעיף 1)ב( לחוק, ובהסכמתו לפי סעיף 6)ג( 

לחוק, אני מצווה לאמור:

העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשע"ג-22013  רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  בצו   .1 
בסעיף 2א -  

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( נקבעה בעמודה 7 בטור ג' בטבלה שבתוספת אפשרות להגשת תצהיר 
עסק  על  האמור  הסייג  יחול  לא  במ"ר,  העסק  של  בנוי  שטח  בסך  הנוקב  בסייג 

שנמצא כולו תחת כיפת השמיים, והכול אם לא נאמר אחרת.";

בסעיף קטן )ב( -  )2(

במקום פסקה )3( יבוא: )א( 

במרכז  או  מ"ר   5,000 על  עולה  ששטחו  מסחרי  במרכז  נמצא  ")3( הוא 
מסחרי שאין בו חברת ניהול וששטחו עולה על 2,000 מ"ר; בחישוב שטחו 
של מרכז מסחרי לפי פסקה זו לא יובא בחשבון שטחו של חניון תחת כיפת 

השמיים;";

בפסקה )4()ב(, במקום "המבונה" יבוא "הבנוי";  )ב( 

בסופו יבוא:  )3(

")ג( בסעיף זה, "שטח" ו"שטח בנוי" - כהגדרתם בתוספת."

בתוספת לצו העיקרי -  .2
אחרי "בתוספת זו -" יבוא:  )1(

השחזה,  ריתוך,  כגון  ליצירתם  פעולות  לרבות  גץ,  או  להבה   - גלויה"  ""אש 
חיתוך, קידוח, עבודה במבער, הפעלת זיקוקין די־נור, הבערת חומרים;";

אחרי ההגדרה "טיפול במזון" יבוא:  )2(

""מבנה נפרד" - מבנה הבנוי מאלמנטים עמידי אש כהגדרתם בתקנות התכנון 
והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-31970;

"מחסן עזר" - כהגדרתו בצו הגז )בטיחות ורישוי( )בטיחות ההחסנה של מכלים 
ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר(, התשנ"ב-41992;

ג'", "תחנת תדלוק פנימית" - כהגדרתם  "מחסן פרטי", "נפט סוג ב'", "נפט סוג 
בתקנות אחסנת נפט;";

ההגדרה "מ"ר" - תימחק;  )3(

אחרי ההגדרה "קניון" יבוא:  )4(

""שטח", לעניין עמודה 7 שבטור ג' - השטח הכולל במטר רבוע של הקרקע שבה 
מנוהל העסק עד לגבולותיו של העסק, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות 

התוחמים אותו, והכול אם לא נאמר אחרת;

תיקון סעיף 2א

תיקון התוספת

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשפ"ב, עמ' 1000 ועמ' 3192.  2

ק"ת התש"ל, עמ' 1841.  3

ק"ת התשנ"ב, עמ' 644.  4
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"שטח בנוי", לעניין עמודה 7 שבטור ג' - השטח הכולל במטר רבוע של השטח 
הצמוד  או  המחובר  וכל  מבנה  של  וחלק  מבנה  כל  לרבות  בעסק,  הבנוי 
אליו; ואם קיימים בעסק מבנים כאמור שהם מבנים נפרדים - רק שטחו של 

המבנה הנפרד הגדול ביותר; והכול אם לא נאמר אחרת;";

אחרי ההגדרה "תמרוק" יבוא:  )5(

""תקנות אחסנת נפט" - תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז-51976.";

בטבלה -  )6(

בפריט 1.1, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת' -" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )א( 

בפריט 1.2א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )ב( 

בפריט 1.2ב, בטור ג', בעמודה 7, המילים "ת' עד 200 מ"ר" - יימחקו; )ג( 

בפריט 1.3א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )ד( 

בפריט 1.3ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )ה( 

בפריט 1.3ג, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )ו( 

בפריט 1.3ד, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )ז( 

בפריט 1.4א, בטור ג', בעמודה 7, במקום האמור בו יבוא "+  רק לעניין עסקים  )ח( 
ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ"ר; ת'";

בפריט 1.4ב, בטור ג', בעמודה 7, במקום האמור בו יבוא "+  רק לעניין עסקים  )ט( 
ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ"ר; ת'";

בפריט 1.4ג, בטור ג', בעמודה 7, במקום האמור בו יבוא "+  רק לעניין עסקים  )י( 
ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ"ר; ת'";

)יא(  בפריט 1.4ו, בטור ג', בעמודה 7, במקום האמור בו יבוא "+  רק לעניין עסקים 
ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ"ר; ת'";

בפריט 1.5א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )יב( 

בפריט 1.5ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )יג( 

בפריט 1.6, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )יד( 

בפריט 2.1ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' למחסן עזר לא מקורה"; )טו( 

בפריט 2.1ה, בטור ג', בעמודה 7, במקום "50" יבוא "500"; )טז( 

בפריט 2.2א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לתחנת תדלוק פנימית"; )יז( 

בפריט 2.2ג, בטור ג', בעמודה 7, האמור בה - יימחק; )יח( 

בפריט 2.2ד - )יט( 

בטור ב', במקום "בתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז-1976"   )1(
יבוא "בתקנות אחסנת נפט";

נפט  המאחסן  פרטי  למחסן  ת'   ;" יבוא   "+" אחרי   ,7 בעמודה  ג',  בטור   )2(
סוג ב' או נפט סוג ג' במכלים על־קרקעיים בנפח שאינו עולה על 149 אלף 

ליטר";

ק"ת התשל"ז, עמ' 126.  5
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כיפת  תחת  לחניון  ת'   ;" יבוא   "+" אחרי   ,7 בעמודה  ג',  בטור  2.2ז,  בפריט  )כ( 
השמיים למכליות שמאחסנות נפט סוג ב' או נפט סוג ג' בנפח שאינו עולה על 

500 אלף ליטר;".

)כא(  בפריט 2.3, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי עד 
300 מ"ר";

)כב(  בפריט 2.4, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)כג(  בפריט 3.1, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)כד(  בפריט 3.2ב, בטור ג', בעמודה 7, במקום האמור בה יבוא "+ רק לעניין עסק 
הפועל כולו או חלקו במבנה; ת' לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר";

)כה(  בפריט 3.2ו, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "ת'";

בפריט 3.5א, בטור ג', בעמודה 7, במקום האמור בו יבוא "+ רק לעניין עסקים  )כו( 
ששטחם הבנוי גדול מ־500 מ"ר";

)כז(  בפריט 3.5ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

יבוא  בלבד"  מכירתם  "לעניין  אחרי   ,7 בעמודה  ג',  בטור   - 3.6א  בפריט  )כח(  
"בעסק ששטחו הבנוי גדול מ־300 מ"ר" והמילים "ת' עד 300 מ"ר" - יימחקו;

)כט(  בפריט 3.6ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)ל(   בפריט 3.7א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)לא(  בפריט 3.7ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

בפריט 4.1א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )לב( 

בפריט 4.2א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ששטחו" יבוא "הבנוי"; )לג( 

)לד(  בפריט 4.2ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ששטחו" יבוא "הבנוי";

)לה(  בפריט 4.2ג, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

בפריט 4.3א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )לו( 

בפריט 4.3ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )לז( 

)לח(  בפריט 4.4ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

בפריט 4.4ז, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )לט( 

בפריט 4.6א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )מ( 

)מא(  בפריט 4.6ג, בטור ג', בעמודה 7, המילים "ת' עד 200 מ"ר" - יימחקו;

)מב(  בפריט 4.6ה, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)מג(  בפריט 4.6ו, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

לעניין  רק   +" יבוא  בה  האמור  במקום   ,7 בעמודה  ג',  בטור  4.7א,  בפריט  )מד(  
עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ"ר";

)מה(  בפריט 4.7ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

לעניין  רק    +" יבוא  בה  האמור  במקום   ,7 בעמודה  ג',  בטור  4.7ג,  בפריט  )מו( 
עסקים ששטחם הבנוי גדול מ־300 מ"ר בנוי; ת'";
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)מז(  בפריט 4.7ד, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)מח(  בפריט 4.8, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ששטחו" יבוא "הבנוי";

)מט(  בפריט 5.1א, בטור ג', בעמודה 7, במקום "ת' עד 500 מ"ר" יבוא "ת' לעסק 
ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר ועד 5,000 מ"ר תחת כיפת השמיים";

בפריט 5.1ג, בטור ג', בעמודה 7, במקום "ת' עד 500 מ"ר" יבוא יבוא "ת' לעסק  )נ( 
ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר ועד 5,000 מ"ר תחת כיפת השמיים";

בפריט 6.1 , בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ששטחו" יבוא "הבנוי"; )נא( 

בפריט 6.4, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )נב( 

בפריט 6.12, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )נג( 

בפריט 6.14, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )נד( 

אשר  בריכה  "למעט  יבוא   "+" אחרי   ,7 בעמודה  ג',  בטור  7.4א,  בפריט  )נה( 
מתקיימים בה כל אלה:

בריכה פתוחה עם או בלי קירוי עונתי;  )1(

בריכה בלא סאונה;  )2(

בבריכה  והשמירה  הקופה  המינהלה,  מבני  כל  של  המצטבר  השטח   )3(
אינו עולה על 20 מ"ר;

שטח הקיוסק בבריכה אינו עולה על 50 מ"ר;  )4(

שטח המחסן בבריכה אינו עולה על 50 מ"ר";  )5(

בפריט 7.4ג, בטור ג', בעמודה 7, האמור בה - יימחק; )נו( 

בפריט 7.4ד, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )נז( 

בפריט 7.4ה, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )נח( 

כיפת  "תחת  יבוא  פתוח"  "בשטח  במקום   ,7 בעמודה  ג',  בטור   ,7.6 בפריט  )נט( 
השמיים";

בפריט 7.7ז, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעניין יריד שאין בו  )ס( 
איש  ל־500  המיועד  בלבד,  השמיים  כיפת  תחת  המתקיים  גלויה  באש  שימוש 

לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ"ר";

)סא(  בפריט 7.7י, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעניין יריד שאין בו 
איש  ל־500  המיועד  בלבד,  השמיים  כיפת  תחת  המתקיים  גלויה  באש  שימוש 

לכל היותר וששטחו אינו עולה על 1,000 מ"ר";

)סב(  בפריט 7.8א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' בהתקיים כל אלה: 

)1( לעסק הנמצא תחת כיפת השמיים -

)א( בלא שימוש באש גלויה;

)ב( העסק אינו מוקף משני צידיו או יותר ביער או בחורש;

)ג( העסק נמצא במרחק העולה על 26 מטרים מיער או מחורש;
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)2( לעסק הנמצא במבנה -

הרשות  לחוק   48 בסעיף  כמשמעותו  בטיחות  אישור  לו  )א( ניתן 
הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-62012;

לתקנות  בהתאם  המבנה  של  המותרת  התפוסה  מן  חריגה  )ב( אין 
התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970";

בפריט 7.9, בטור ו', במקום "10" יבוא "15"; )סג( 

)סד(  בפריט 7.10ב, אחרי "+" יבוא "; ת' לעניין לונה פארק שאין בו שימוש באש 
גלויה, המתקיים תחת כיפת השמיים, המיועד ל–500 איש לכל היותר וששטחו 

אינו עולה על 1,000 מ"ר";

)סה(  בפריט 8.2, בטור ג', בעמודה 7, האמור בה - יימחק;

בפריט 8.4א, בטור ג', בעמודה 7, האמור בה - יימחק; )סו( 

בפריט 8.5, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת׳" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי"; )סז( 

)סח(  בפריט 8.6א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת׳" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)סט(  בפריט 8.6ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי 
עד 500 מ"ר";

בפריט 8.6ו, בטור ג', בעמודה 7, במקום "עד 300 מ"ר" יבוא "לעסק ששטחו  )ע( 
הבנוי עד 500 מ"ר";

)עא(  בפריט 8.7ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי 
עד 500 מ"ר";

)עב(  בפריט 8.8א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' בהתקיים כל אלה: )1(  
השטח הבנוי של העסק עד 200 מ"ר; )2(  אחסון עד גובה 3.7 מ'; )3(  אינו מאחסן 

חומרים מסוכנים";

)עג(  בפריט 8.8ד, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי 
עד 300 מ"ר";

)עד(  בפריט 8.9א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי 
עד 300 מ"ר בנוי";

)עה(  בפריט 8.9ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

בפריט 8.9ו, בטור ג', בעמודה 7, במקום "עד 300 מ"ר" יבוא "לעסק ששטחו  )עו( 
הבנוי עד 500 מ"ר";

בפריט 9.1א, בטור ג', בעמודה 7, במקום "עד 300 מ"ר" יבוא "לעסק ששטחו  )עז( 
הבנוי עד 500 מ"ר"; 

)עח(  בפריט 9.1ב, בטור ג', בעמודה 7, במקום "בשטח פתוח" יבוא "לעסק ששטחו 
הבנוי עד 300 מ"ר";

)עט(  בפריט 9.1ג, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ששטחו" יבוא "הבנוי";

בפריט 9.4, בטור ג', בעמודה 7, האמור בה - יימחק; )פ( 

ס"ח התשע"ב, עמ' 702.  6
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)פא(  בפריט 10.1, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

)פב(  בפריט 10.2, בטור ג', בעמודה 7, המילים "עד 500 מ"ר" - יימחקו;

בפריט 10.3, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי  )פג( 
עד 500 מ"ר";

)פד(  בפריט 10.4א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי 
עד 500 מ"ר, ובלבד שלא נעשה בו שימוש בחומרים מסוכנים";

)פה(  בפריט 10.4ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "ת'" יבוא "לעסק ששטחו הבנוי";

בפריט 10.6א, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת', ובלבד שלא נעשה בו  )פו( 
שימוש בחומרים מסוכנים";

בפריט 10.6ב, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "ת' בהתקיים כל אלה: )פז( 

שטחו הבנוי של העסק עד 200 מ"ר;  )1(

העסק נמצא במפלס הקרקע;  )2(

אחסון עד גובה 3.7 מ';  )3(

העסק אינו מאחסן חומרים מסוכנים";  )4(

)פח(  בפריט 10.7א, בטור ג', בעמודה 7, במקום "ת' - עד 500 מ"ר" יבוא "; ת' לגבי 
כל אחד מאלה:

מוצריהם,  או  אספלט  זפת,  של  עיבוד  או  ייצור  בהכנה,  העוסק  עסק   )1(
ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר;

עסק העוסק בהכנה, ייצור או עיבוד של מוצרי בנייה מוגמרים, מלט,   )2(
בטון או מוצריהם";

)פט(  בפריט 10.7ב -

מוצריהם  או  אספלט  זפת,  "אחסון  יבוא  בו  האמור  במקום  ב',  בטור   )1(
בשטח שגדול מ־500 מ"ר";

בטור ג', בעמודה 7, המילים "ת' עד 300 מ"ר" - יימחקו;  )2(

בפריט 10.10ד, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת'"; )צ( 

)צא(  בפריט 10.11ג, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת'";

)צב(  בפריט 10.14ב, בטור ג', בעמודה 7, במקום "עד 500 מ"ר" יבוא לעסק ששטחו 
הבנוי עד 1,000 מ"ר";

)צג(  בפריט 10.14ג, בטור ג', בעמודה 7, במקום "עד 500 מ"ר" יבוא "לעסק ששטחו 
הבנוי עד 1,000 מ"ר";

"לעסק  יבוא  מ"ר"   500 "עד  במקום   ,7 בעמודה  ג',  בטור  10.14ד,  בפריט  )צד(  
ששטחו הבנוי עד 1,000 מ"ר";

)צה(  בפריט 10.14ה, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי 
עד 200 מ"ר"; 

בפריט 10.14ו, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי  )צו( 
עד 500 מ"ר"; 
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בפריט 10.14ז, בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "; ת' לעסק ששטחו הבנוי  )צז( 
עד 500 מ"ר".

תחילתו של צו זה, למעט סעיף 2)6()ג(, )יח(, )כד(, )מא(, )נו(, )נט(, )סג(, )סה(, )סו(, )פ(   .3 
ו־)פט( - 12 חודשים מיום פרסומו.  

כ' בתמוז התשפ"ב )19 ביולי 2022(
)חמ 3-502-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 
)תיקון מס' 3(, התשפ"ב-2022

)בזק  התקשורת  לחוק  ו־59  14ד)ט(  ו־)ו(,  ו־)2(  5)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(,  ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: 

מפ"א(,  של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   .1
התשע"ה-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, לפני ההגדרה "בעל רישיון" 

יבוא: 

לפני ההגדרה "בעל רישיון" יבוא:  )1(

""אזור תמרוץ" ו"אזורי הפריסה של החברה" - כהגדרתם בסעיף 14א לחוק;

מאזורי  אזור  ושאינו  תמרוץ  אזור  שאינו  אזור   - תמרוץ"  לאזור  מעבר  "אזור 
הפריסה של החברה;";

אחרי ההגדרה "שירות פירוק למקטעים )subloop unbundling(" יבוא:  )2(

""תשתית באזור מעבר לאזור תמרוץ" - תשתית בזק המצויה באזור מעבר לאזור 
תמרוץ שחלים בה כל אלה:

היא משמשת לפריסת רשת מתקדמת באזור תמרוץ;  )1(

באזורי  מתקדמת  רשת  לפריסת  החברה  את  משמשת  אינה  היא   )2(
הפריסה של החברה."

)3(, במקום ""ט", "ד", "ס", "ס1" ו"פ"" יבוא  בתקנה 4)ג( לתקנות העיקריות,  בפסקה   .2
""ט", "ד", "ס)א(", "ס1" ו"פ)א("", ואחריה יבוא:

 ")3א( לעניין התשלומים המרביים הנקובים בלוח א' בתוספת הראשונה של רכיבי 
התשלום לפי אותיות ההיכר "ס)ב(" ו"פ)ב(" - המדד שפורסם בחודש יוני 2022;".

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בלוח א', במקום פרטים )6( עד )8( יבוא:  .3

תחילה 

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136; התשפ"א, עמ' 212.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשפ"ב, עמ' 2070.  2
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים חדשים 

יחידת המדידהליחידה בשנת 2022

)א(  תשלום חודשי בעד "ס"")6(
שירות סיב אפל שלא באזור 

תמרוץ ושאינו תשתית 
באזור מעבר לאזור תמרוץ

מטר0.501

)ב(  תשלום חודשי בעד 
שירות סיב אפל שהוא 

באזור תמרוץ או שהוא 
בתשתית באזור מעבר 

לאזור תמרוץ

מטר 0.193

תשלום חודשי בעד שירות "ס1")7(
סיב אפל נוסף

מטר0.002

)א(  תשלום חודשי בעד "פ")8(
שירות גישה לתשתית 

פסיבית שלא באזור 
התמרוץ ושלא בתשתית 

באזור מעבר לאזור תמרוץ

מטר0.409

)ב(  תשלום חודשי בעד 
שירות גישה לתשתית 

פסיבית שהוא באזור 
התמרוץ או שהוא בתשתית 

באזור מעבר לאזור תמרוץ

מטר".0.105

העיקריות,  לתקנות  הראשונה  בתוספת  א'  ללוח  ו–)8()ב(  )6()ב(  פרטים  של  תחילתם   .4
אפל  סיב  שירות  בעד  החודשי  התשלום  לעניין  אלה,  לתקנות   3 בתקנה  כנוסחם 
גישה  שירות  בעד  החודשי  התשלום  ולעניין  תמרוץ  לאזור  מעבר  באזור  בתשתית 
של  תחילתן  ביום  תהיה  תמרוץ,  לאזור  מעבר  באזור  בתשתית  פסיבית  לתשתית 
הוראות שנקבעו מכוח סעיף 5)ב()1( ו–)ו( לחוק הנוגעות לתשתית באזור מעבר לאזור 

תמרוץ.

כ' בתמוז התשפ"ב )19 ביולי 2022(
)חמ 3-4928-ת1(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת   

תחילה
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כללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 9(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 30)1(, 31)א( ו־32)א( לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, 
קובעת רשות החשמל תעריפים אלה:

בכללי משק החשמל )תעריפי חשמל(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(,   .1
בטור   ,12 מספר  ובשורה   11 מספר  בשורה  העיקריים,  לכללים   2-5.4 תעריפים  בלוח 

שכותרתו "אמות המידה", אחרי "18)א()1( יבוא "18א)א()2(".

בלוח תעריפים 1-12.1 לכללים העיקריים, בשורה מספר 30 -   .2
בטור שכותרתו "נושא", אחרי "ביצוע החלפת צרכנים" יבוא "או אישור על קבלת   )1(
ימציא  מחדל  ברירת  "מספק  יבוא  ובסופו  מחדל"  ברירת  מספק  אצל  לשיוך  בקשה 
של  וזכויותיו  חובותיו  פירוט  כולל  לשיוך,  הבקשה  קבלת  על  אישור  רשום  לצרכן 
הצרכן הרשום אצל מספק ברירת המחדל, בתוך 15 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה 
ולא יאוחר ממועד ביצוע השיוך; חל עיכוב בהמצאת אישור על בקשה לשיוך בשל 
רשום  לצרכן  המחדל  ברירת  מספק  ישלם  המחדל,  ברירת  במספק  התלויות  נסיבות 

תשלום בשל הפרה";

בטור שכותרתו "אמות מידה", לפני "19)א(" יבוא "18א)א()4(".  )2(

י"ח בתמוז התשפ"ב )17 ביולי 2022(
)חמ 3-3178-ת3(

י ו ב צ ק ב  א ו י  
ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל  

תיקון לוח תעריפים 
2-5.4 -

תיקון לוח תעריפים 
1-12.1 -

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1654; התשפ"ב, עמ' 2716.  2
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