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תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ב)א( ו–)ד( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968, אני מתקינה 
תקנות אלה:

מתחת   ,12 תקנה  לפני  התשס"א-22000,  כלליות(,  )הוראות  עסקים  רישוי  בתקנות   .1
לכותרת "פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק", יבוא:

"פטור ממסמכי 
בקשה

1.4א  הוא  לצו  בתוספת  הסידורי  שמספרם  עסקים  סוגי  11ה. 
או  זמני  להיתר  לרישיון,  לבקשה  מלצרף  פטורים  ו–1.4ב 

להיתר מזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק."

י"ט בכסלו התשפ"ב )23 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2880-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968, לאחר התייעצות עם 
השר לביטחון הפנים, עם שרת הכלכלה והתעשייה ועם שר הבריאות לעניין סעיף 1)1(, ועם 

שר החקלאות ופיתוח הכפר לעניין סעיף 1)2( ו–)3(, אני מצווה לאמור:

בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013, בטבלה שבתוספת -  .1
בפרט 1.7, בטור ב', בסופו יבוא "ששטחה מעל 300 מ"ר";  )1(

בפרט 3.2ו, בטור ב', בסופו יבוא "ששטחה מעל 300 מ"ר";  )2(

בפרט 3.5ב, בטור ב', בסופו יבוא "במקום ששטחו מעל 200 מ"ר";  )3(

פרטים 6.7 ו–6.13 - יימחקו;  )4(

בפרט 10.13, בטור ב', בסופו יבוא "ששטחה מעל 500 מ"ר".  )5(

י"ט בכסלו התשפ"ב )23 בנובמבר 2021(
)חמ 3-502-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

הוספת תקנה 11ה 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשפ"א, עמ' 1624.  2

תיקון התוספת 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התש"ף, עמ' 2038.  2
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תקנות הבזק )התקנה, תפעול ותחזוקה( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הבזק )התקנה, תפעול ותחזוקה(, התשמ"ה-21985 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בשם התקנות, במקום "הבזק" יבוא "התקשורת )בזק ושידורים(".

במקום תקנה 28 לתקנות העיקריות יבוא:    .2

"תפעול, תחזוקה 
והסרת טצ"ג 

)א(  מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( החברה לא    .28
תתקין טצ"גים.

החברה תמציא למנהל, עד תום הרבעון הראשון של  )ב( 
כל שנה, דוח המפרט את מיתקני הטצ"ג שבכוונתה להסיר 
הדקות  מספר  את  תפרט  ובו  )ג(,  משנה  לתקנת  בהתאם 
הממוצע בחודש שנעשה שימוש בכל מיתקן כאמור בשנה 
שקדמה להגשת הדוח וכן תפרט לגבי כל טצ"ג כאמור האם 

הוא תקין )בתקנה זו - הדוח(.

החברה  למנהל,  הדוח  המצאת  מיום  ימים   90 בתוך  )ג( 
של  שימוש  בו  נעשה  אשר  טצ"ג  כל  של  להסרה  תפעל 
מתחת ל–100 דקות שיחה בחודש בממוצע בשנה שקדמה 
האמור  המועד  את  להאריך  רשאי  המנהל  הדוח;  להגשת 
מנומקת  ובהחלטה  מיוחדים  מטעמים  החברה  בקשת  לפי 

בכתב.

החברה אחראית להפעלתו התקינה ולתחזוקתו של כל  )ד( 
טצ"ג אשר אינה מחויבת להסיר כאמור בתקנת משנה )ג(, 
וכן תפעל לבדיקה ולפי הצורך לתיקון של כל טצ"ג כאמור 
בתוך 30 ימים מיום המצאת הדוח למנהל; המנהל רשאי 
מטעמים  החברה  בקשת  לפי  האמור  המועד  את  להאריך 

מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב.

ומהסרה  מתחזוקה  מתפעול,  הנובעות  העלויות  כלל  )ה( 
על  יחולו  ו–)ו(  )ד(  )ג(,  משנה  בתקנות  כאמור  טצ"ג,  של 

החברה.

כי  המנהל  ראה  )ג(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ו( 
של  הפעלתו  והמשך  באי־הסרתו  או  בהסרתו  צורך  יש 
שיפרט  מיוחדים  מנימוקים  המנהל,  רשאי  מסוים,  טצ"ג 
להמשיך  או  להסיר  החברה  על  כי  לקבוע  בהחלטתו, 
לחברה  שנתן  לאחר  והכול  האמור,  הטצ"ג  את  להפעיל 
המשך  על  הוחלט  לפניו;  טענותיה  את  להשמיע  הזדמנות 
עליו  יחולו  זו,  משנה  לתקנת  בהתאם  טצ"ג  של  הפעלתו 

הוראות תקנת משנה )ד(."

תיקון שם 

החלפת תקנה 28 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ב, עמ' 133; התשס"ח, עמ' 429.  1

ק"ת התשמ"ה, עמ' 1006; התשע"א, עמ' 929.  2
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ביום  הכנסת,  של  הכלכלה  לוועדת  ידווח  התקשורת  משרד  של  הכללי  המנהל   .3 
ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023( או בסמוך למועד האמור, על יישומן של תקנות 
למועד  עד  תחילתן  שמיום  בתקופה  שהוסרו  הטצ"גים  מספר  על  זה  ובכלל  אלה, 

הדיווח ומספר הטצ"גים שנותרו במועד הדיווח.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(.  .4
כ"א בכסלו התשפ"ב )25 בנובמבר 2021(

)חמ 3-1872-ת1(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

צו בתי המשפט )הוספת עניינים כלכליים(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42ב)ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984 
)להלן - החוק(, בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 

של הכנסת, אני מתקין צו זה:

בצו זה -  .1
"חוק איסור הלבנת הון" - חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-22000;

"חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

בבקשה  השלום  משפט  בבית  שניתנה  החלטה  על  ערר   - תפיסה"  הליכי  על  "ערר 
לתפיסה של חפץ לפי סעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סעיפים 32, 34 

או 35 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט-41969.

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 42ב)א( לחוק, אישום או ערר על הליכי תפיסה הוא  )א(   .2
עניין כלכלי, אם מתקיים לגביו המפורט להלן: 

לגבי ערר על הליכי תפיסה - מתקיימים לגביו כל אלה:  )1(

שלגביה  הון  הלבנת  איסור  לחוק   3 סעיף  לפי  בעבירה  נחשד  האדם  )א( 
נתפס רכוש הנאמד בסכום של 5 מיליון שקלים חדשים לפחות; 

בערר שהוגש על ידי המאשימה - פרקליט המדינה או פרקליט המחוז  )ב( 
הודיע כי הערר מעלה שאלות עובדתיות ומשפטיות מורכבות בעלות אופי 
כלכלי; בערר שהוגש על ידי חשוד או נאשם או טוען לזכות ברכוש - אם 
בתוך שבעה ימים מיום שהוגש הערר, הודיע פרקליט המדינה או פרקליט 
המחוז, כי הוא מעלה שאלות עובדתיות ומשפטיות מורכבות בעלות אופי 

כלכלי;

לגבי אישום - מתקיימים לגביו כל אלה:  )2(

לנאשם מיוחסת עבירה מהעבירות המפורטות להלן: )א( 

לגביה  שהוגשה  הון  הלבנת  איסור  לחוק   3 סעיף  לפי  )1( עבירה 
בקשת חילוט בשווי רכוש הנאמד בסכום של 5 מיליון שקלים חדשים 

לפחות;  

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ע, עמ' 612.

2  ס"ח התש"ס, עמ' 293.

3  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

דיווח לוועדת 
הכלכלה של 

הכנסת  

תחילה 

הגדרות 

עניין כלכלי 

29/11/2113:11



1003 קובץ התקנות 9763, כ"ה בכסלו התשפ"ב, 29.11.2021 

העבירה  שווי  אשר  הכנסה  מס  לפקודת   220 סעיף  לפי  )2( עבירה 
הוא בסכום העולה על 10 מיליון שקלים חדשים;

)3( עבירה לפי סעיף 117)ב( לחוק מס ערך מוסף, שנעברה בנסיבות 
מיליון   10 על  העולה  בסכום  הוא  העבירה  שווי  ואשר  מחמירות 

שקלים חדשים.

בסעיף קטן זה, "שווי העבירה" - בעבירה לפי סעיף 117)ב( לחוק מס ערך 
מוסף - המס שלגביו נעברה עבירת המס, ובעבירה לפי סעיף 220 לפקודת 

מס הכנסה - ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס.

פרקליט המדינה או פרקליט המחוז הודיע שמתקיימות אחת או יותר  )ב( 
מהנסיבות המפורטות להלן:

)1( האישום מעלה שאלות עובדתיות ומשפטיות מורכבות בעלות 
אופי כלכלי;

)2( צפויים להתקיים בהליך דיוני הוכחות רבים לגבי היקף חומרי 
החקירה, מספר עדי התביעה ומספר הנאשמים.

נשיא בית המשפט או סגנו, רשאי להורות שאישום או ערר על הליכי תפיסה,  )ב( 
שלגביהם ניתנה הודעה של פרקליט המדינה או פרקליט מחוז לפי סעיף קטן )א(, לא 

יידונו כעניין כלכלי, אם מצא שאינם מתאימים להיקבע כעניין כאמור.

לפי  המאשימה  מטעם  תפיסה  הליכי  על  ערר  המגיש  או  אישום  כתב  המגיש  )ג( 
הוראות אלה יציין את עובדת היותו "עניין כלכלי - הליך פשיעה כלכלית" בראש 
כתב בי–הדין, בסמוך לשם הערכאה השיפוטית שאליה מוגש כתב האישום או הערר, 

לפי העניין.

תחילתו של צו זה ביום כ"ח באדר א' התשפ"ב )1 במרס 2022(, והוא יחול על הליכים   .3
שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

י"א בכסלו התשפ"ב )15 בנובמבר 2021(
)חמ 3-4841(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 9(, התשפ"ב-2021

לביטחון  השר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפנים, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

במקום ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה, מספטמבר 22014,   .1
יבוא:

"ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות, 
מנובמבר 2021."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2

תחילה ותחולה 

החלפת תקן רשמי 

הפקדה 

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

2  י"פ התשע"ה, עמ' 1727.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.
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תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם ת"י 1258   .3
חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה, מספטמבר 2014,  ימשיך לחול עד 

תום שישה חודשים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 10(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הפנים ושר 
מכריזה  אני  והצרכנים,  היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  והשיכון,  הבינוי 

לאמור:

יבואו   ,21993 מדצמבר  מעוצבים,  מוצרים  לבידוד:  מינרלי  צמר   -  751 ת"י  במקום   .1
התקנים המפורטים להלן:

ת"י 751 חלק 1 - צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של   )1(
בניינים, מנובמבר 2021, כאשר הסעיפים המפורטים להלן יהיו רשמיים:

במסלול התאמה לתקן האירופי - )א( 

סעיף 1 - חלות התקן;  )1(

;Normative references - 2 סעיף  )2(

 Reaction to fire of the product as placed on the  -  4.2.6 סעיף   )3(
;market

סעיף Marking and labelling - 8, פרט לדרישה לסמן כי בעת ניטול   )4(
לתקנות  בהתאם  אישי  מגן  בציוד  להשתמש  יש  זה,  חומר  של  והתקנה 

הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז-31997, על עדכוניהן;

במסלול התאמה לתקן האמריקני -  )ב( 

סעיף 1 - חלות התקן;  )1(

;Referenced Documents - 2 סעיף  )2(

סעיף 12.6 - תגובה בשריפה;  )3(

סעיף Packaging and Marking - 14, פרט לדרישה לסמן כי בעת ניטול   )4(
לתקנות  בהתאם  אישי  מגן  בציוד  להשתמש  יש  זה,  חומר  של  והתקנה 

הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז-1997, על עדכוניהן;

ת"י 751 חלק 2 - צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של   )2(
מיתקנים תעשייתיים, מנובמבר 2021, כאשר הסעיפים המפורטים להלן יהיו סעיפים 

רשמיים:

תחילה 

החלפת תקן רשמי 

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

2  י"פ התשנ"ד, עמ' 1855.

3  ק"ת התשנ"ז, עמ' 1139.
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סעיף 1 - חלות התקן; )א( 

;Normative references - 2 סעיף )ב( 

;Reaction to fire of the product as placed on the market - 4.2.4 סעיף )ג( 

;Reaction to fire - 5.3.3 סעיף )ד( 

סעיף Marking and labelling - 8, פרט לדרישה לסמן כי בעת ניטול והתקנה  )ה( 
של חומר זה, יש להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז-1997, על עדכוניהן.

תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון  המפורט  במקום  יופקדו  התקנים   .2
רשמיים4. 

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם ת"י 751   .3
- צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993, ימשיך לחול עד תום שישה 

חודשים מיום התחילה, לצד התקנים שלפי אכרזה זו. 

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשפ"ב-2021

התחבורה  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והבטיחות בדרכים, שר האנרגיה והשרה להגנת הסביבה, ובהתייעצות עם נציגי היצרנים, 

הצרכנים והיבואנים, אני מכריזה לאמור:

התקנים המפורטים להלן הם תקנים רשמיים:  .1
ת"י 62133 חלק 1 - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים   )1(
לא־חומציים אחרים - דרישות בטיחות בעבור תאים נטענים ניידים ואטומים ובעבור 

סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל, מפברואר 22019;

ת"י 62133 חלק 2 - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים   )2(
לא־חומציים אחרים - דרישות בטיחות בעבור תאים נטענים ניידים ואטומים ובעבור 
סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום, מפברואר 32019.

תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון  המפורט  במקום  יופקדו  התקנים   .2
רשמיים4.

תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה.   .3
כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(

)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

הפקדה 

תחילה 

4  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

תקנים רשמיים 

הפקדה 

תחילה 

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

2  י"פ התשע"ט, עמ' 9195.

3  י"פ התשע"ט, עמ' 9195.

4  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 4(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת שר 
האנרגיה, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות   .1
לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים, 

מיוני 22018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מנובמבר 2021.

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

התקן  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   60 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3
בניסן  כ"ו  יום  עד  לחול  ימשיך   1 סעיף  לפי  התקן  שינוי  של  תחילתו  ערב  בנוסחו 

התשפ"ג )17 באפריל 2023(, לצד התקן המעודכן כנוסחו לאחר שינוי התקן האמור.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

2  י"פ התשע"ח, עמ' 8974.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.
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