
רשומות

קובץ התקנות
8 בפברואר 2022  9980 ז' באדר א' התשפ"ב 

עמוד

צו רישוי עסקים )הוכחת נגישות(, התשפ"ב-2022                                                                                              1944

תקנות הנזיקין האזרחיים )אחריות המדינה( )הודעה בכתב על נזק( )תיקון(, התשפ"ב-2022                          1955

 צו התכנון והבנייה )פטור מתוכנית ומהיתר להקמת מבנים יבילים זמניים לאירוע המכבייה( )הוראת 
שעה(, התשפ"ב-2022                                                                                                                                    1956

 צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית מטה אשר לבין עיריית עכו(, 
התשפ"ב-2022                                                                                                                                               1959

כללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 5(, התשפ"ב-2022                                                                    1960

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, התשפ"ב-2022                                        1961

קובץ התקנות 9980, ז' באדר א' התשפ"ב, 8.2.2022



קובץ התקנות 9980, ז' באדר א' התשפ"ב, 8.2.2022  1944

צו רישוי עסקים )הוכחת נגישות(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב)ג()1( ו–)ד( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - 
החוק(, בהסכמת שר הפנים, לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

)להלן - הנציב( ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"עוסק פטור" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975;

"עסק טעון רישוי" - עסק מסוג העסקים המפורטים בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים 
טעוני רישוי(;

רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו   - רישוי("  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  "צו 
התשע"ג-32013;

או  לרישיון  בבקשה  כמפורט  רבועים  במטרים  הכולל  העסק  שטח  סיכום   - "שטח" 
כלליות(,  )הוראות  עסקים  רישוי  תקנות  לפי  שהוגשה  העסק  לאותו  להיתר 

התשס"א-42000."

א'  בטור  המנוי  רישוי  טעון  עסק  לסוג  מזורז  היתר  או  זמני  היתר  רישיון,  מבקש  )א(   .2
הרישוי,  לרשות  ימציא  ציבורי  שירות  או  ציבורי  מקום  שהוא  הראשונה,  בתוספת 
לצורך בדיקת קיומן של הוראות הנגישות בעסק, את המסמכים כמפורט בטור ג' עד ו'  

לתוספת הראשונה.

חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים,  )ב( 
באתר  הנציב  שפרסם  באופן  ייערכו  לחוק,  8ב)ב(  בסעיף  כאמור  וסביבה  תשתיות 
לפי  סמכותו  בתוקף  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  של   האינטרנט 
סעיף 19מו לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המפרט את החובות המוטלות 

מכוח הוראות הנגישות, ויכללו את כל אלה:

)1( פרטי זיהוי והתקשרות של מבקש הרישיון או ההיתר; 

)2( פרטים לגבי העסק טעון הרישוי;

)3( פרטי המורשה שנתן את חוות הדעת.

מזורז  היתר  או  זמני  היתר  רישיון,  מבקש  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ג( 
 שהוא עוסק פטור, יוכיח את קיום הוראות הנגישות באמצעות תצהיר מאומת כדין

לפי סעיף 3, ויצרף לתצהיר העתק מאישור בדבר היותו עוסק פטור כאמור.

מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לעסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי   .3
שנדרש לפי סעיף 2 להוכיח את עמידתו בהוראות הנגישות באמצעות תצהיר מאומת 

כדין, יקיים את כל אלה:

לפי העצמית  הבדיקה  מסמך  יצורף  ואליו  תצהיר,  הרישוי  לרשות  ימציא   )1( 
פסקה )2(, שייערך בטופס שפרסם הנציב באתר האינטרנט של נציבות שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות, ויכלול את כל אלה:

פרטי זיהוי והתקשרות של המצהיר; )א( 

פרטים לגבי העסק טעון הרישוי; )ב( 

הגדרות 

הוכחת נגישות 

תצהיר 

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 34.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

3  ק"ת התשע"ג, עמ' 821.

4  ק"ת התשס"א, עמ' 10.
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פרטי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה או מורשה לנגישות השירות  )ג( 
לפי פסקה )2(, אם הסתייע בהם;

תצהיר  הגשת  לצורך  שנקבעו  הסייגים  לגביו  מתקיימים  לא  כי  הצהרה  )ד( 
בסעיף 6א2 לחוק;

באופן  הנגישות  הוראות  קיום  של  עצמית  בדיקה  סמך  על  התצהיר  את  יערוך   )2(
מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  של  האינטרנט  באתר  הנציב  שפרסם 
המפרט  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  19מו  סעיף  לפי  סמכותו  בתוקף 
זה  לעניין  להסתייע  רשאי  המבקש  הנגישות;  הוראות  מכוח  המוטלות  החובות  את 
במורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה או במורשה לנגישות השירות לעניינים 

שאינם בתחום מומחיותו.

תחילתו של סעיף 2)ב( לצו זה שישה חודשים מיום פרסומו.  .4
תוספת ראשונה

 )סעיף 2(

טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

מ–100 עד עד 100 מ"רבית מרקחת1.1
200 מ"ר

מעל 200 מ"ר

תכשירים, כהגדרתם 1.3ג
בפקודת הרוקחים, 

וציוד רפואי - לעניין 
מכירתם בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
200 מ"ר

מעל 200 מ"ר

טיפול יופי וקוסמטיקה, 1.4א
פדיקור ומניקור, מכון 

שיזוף

מ–100 עד עד 100 מ"ר
150 מ"ר

מעל 150 מ"ר

מ–100 עד עד 100 מ"רמספרה1.4ב
150 מ"ר

מעל 150 מ"ר

כתובות קעקע - מקום 1.4ג
לעשייתן

מ–100 עד עד 100 מ"ר
150 מ"ר

מעל 150 מ"ר

ניקוב חורים בגוף 1.4ו
האדם לצורך ענידת 

תכשיטים

מ–100 עד עד 100 מ"ר
150 מ"ר

מעל 150 מ"ר

חדר מתים למעט בבית 1.8
חולים

כל שטח

כל שטחגז - מכירתו, חלוקתו2.1ג

תחנת תדלוק בגז, למעט 2.1ז
תחנת תדלוק פנימית

כל שטח

תחילה 
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

תחנת דלק ותדלוק, 2.2א
למעט תחנת תדלוק 

פנימית

כל שטח

בעלי חיים, לרבות 3.2ב
ימיים - הצגתם לרבות 

לשם מכירה

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

בעלי חיים, לרבות 3.2ו
עד 100ימיים - מספרה

100 עד 300 
מ"ר

מעל 300 מ"ר

חומרי הדברה, חומרי 3.4ג
רעל לשימוש חקלאי - 

לעניין מכירתם בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מזון לבעלי חיים - 3.5ב
לעניין מכירתו בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מסעדה לרבות משלוח 4.2א
מזון ולרבות הגשת 
משקאות משכרים 

לצריכה במקום ושאינו 
עסק שעיקר פעילותו 

הגשת משקאות 
משכרים לצורך צריכה 
במקום ההגשה כאמור 

בפריט 4.8 לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני 

רישוי(

מ־50 עד עד 50 מ"ר
100 מ"ר

מעל 100 מ"ר

בית קפה, מזנון, בית 4.2ב
אוכל אחר לרבות 

משלוח מזון ולרבות 
הגשת משקאות 

משכרים לצריכה 
במקום ושאינו עסק 

שעיקר פעילותו הגשת 
משקאות משכרים 

לצורך צריכה במקום 
ההגשה כאמור בפריט 

4.8 לצו רישוי עסקים 
)עסקים טעוני רישוי(

מ־50 עד עד 50 מ"ר
100 מ"ר

מעל 100 מ"ר
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

הכנת מזון למכירתו 4.2ג
לצריכה מחוץ למקום 

הכנתו, לרבות משלוח 
מזון ולמעט הסעדה 
כמשמעותה בסעיף 

4.6ה לצו רישוי עסקים 
)עסקים טעוני רישוי(

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

הסעדה )קייטרינג( - 4.6ה
כהגדרתה בתקנות 

רישוי עסקים 
)תנאים תברואיים 

לעסקים לייצור מזון(, 
התשל"ב-51972

כל שטח

מ–100 עד עד 100 מ"רקיוסק4.7א
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מרכול - מקום לממכר 4.7ב
מזון ומוצרי צריכה 

לשימוש אישי או ביתי, 
שאין בו טיפול במזון, 

לרבות משלוח מזון

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מ–100 עד עד 100 מ"ראטליז 4.7ג
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מרכול - כמשמעותו 4.7ד
בפרט 4.7ב לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני 

רישוי(, שיש בו טיפול 
במזון, לרבות משלוח 

מזון

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

משקאות משכרים - 4.8
פאב, בר, מסבאה וכל 
עסק שעיקר פעילותו 

הגשתם לצורך צריכה 
במקום ההגשה

50 עד 100 עד 50 מ"ר
מ"ר

מעל 100 מ"ר

5  ק"ת התשל"ב, עמ' 1112.
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

חנות ששטח המכירה 6.2
בה הוא 800 מ"ר לפחות

כל שטח

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות 6.4
הפעלת מכונות כביסה 

וייבוש אוטומטיות שלא 
בבניין מגורים לשימוש 

הדיירים

מעל 100 עד 100 מ"ר
מ"ר

כל שטחקניון - ניהולו6.8א

עסק בקניון שאין בו 6.8ב
חברת ניהול, שאינו 
טעון רישוי לפי פרט 

אחר בתוספת זו

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

כל שטחרוכלות מזון6.9א

רוכלות בעסק הטעון 6.9ב
רישוי לפי פרט אחר 

בתוספת זו

כל שטח

כל שטחרוכלות אחרת6.9ג

עסק של אבזרי מין 6.12
- מקום למכירתם, 

השכרתם, הצצה על 
מעשה מיני

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מוצרי עישון לסוגיו 6.14
- מקום למכירה 

קמעונאית, שאינו טעון 
רישוי לפי פרט אחר 

בתוספת זו

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

בית מלון, פנסיון, 7.1א
אכסניה וכיוצא בהם

כל שטח

השכרת יחידות 7.1ב
אירוח למטרת נופש, 

המלווה במתן שירותים 
לשוכרים, כשמספר 

יחידות האירוח 
המיועדות להשכרה 

עולה על ארבע

6 יחידות 
אירוח 

ומטה - 
מורשה 

לנגישות 
השירות

7 יחידות אירוח 
ומעלה
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

בית אבות - מקום 7.1ג
המשמש, או הנועד 

לשמש, כולו או 
בחלקו, מקום מגורים 
לזקנים שהגיעו לגיל 
הפרישה כמשמעותו 

בחוק גיל פרישה, 
התשס"ד-62004, כשהם 

מחוץ למשפחתם, 
למעט מוסד רפואי 

כמשמעותו בסעיף 25 
 לפקודת בריאות

העם, 71940

כל שטח

שטח או גן המשמש 7.1ה
לחניית טיילים לצורך 

פעילות קיט ונופש 
בתשלום

כל שטח

גן חיות, ספארי, פינת 7.2
חי

כל שטח

בריכת שחייה, לרבות 7.4א
מאגר מים אחר המשמש 

לשחייה ולנופש מים, 
לרבות בריכה המצויה 

בפארק מים ולמעט 
בריכה המשמשת עד 
ארבע יחידות אירוח 

למטרת נופש

כל שטח

פארק מים, מגלשות 7.4ב
מים

כל שטח

כל שטחבריכת זרמים )ג'קוזי(7.4ג

כל שטחמקווה7.4ד

כל שטחמרחצאות7.4ה

6  ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

7  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

מכון כושר ששטחו 7.5
גדול מ–800 מ"ר שאינו 

אחד מאלה:

א. מכון כושר 
המוחזק ומופעל בידי 
אגודת ספורט, ארגון 

ספורט, התאחדות 
או איגוד, כהגדרתם 

בחוק הספורט, 
התשמ"ח-81988, 

המשמש את 
ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק 
ומופעל בידי מוסד 
חינוך לרבות מוסד 

להשכלה גבוהה, 
המשמש את התלמידים 

מן המניין הרשומים 
במוסד בלבד;

ג. מכון כושר המצוי 
במתחם בית משותף, 

כהגדרתו בסעיף 52 
לחוק המקרקעין, 

התשכ"ט-91969, או 
במקום עבודה, שבו 

מספר העובדים בבניין 
או במתחם אינו עולה 

על 1,000, ובלבד שאינו 
פתוח לציבור הרחב 

ומשמש את דיירי הבית 
המשותף או עובדי 

המקום בלבד;

ד. מכון כושר בבית 
מלון המשמש את 

אורחי המלון בלבד

כל שטח

8  ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

9  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

משחקים, כהגדרתם 7.6
בסעיף 2ב)ב( לחוק - 

מקום לעריכתם

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מקום לעריכת מופעים 7.7א
וירידים במבנה קבע, 

בלא מזון

100 עד 300 עד 100 מ"ר
מ"ר

מעל 300 מ"ר

כל שטחקולנוע, תאטרון7.7ב

כל שטחקרקס7.7ג

אצטדיון, אולם ספורט, 7.7ד
שמספר המושבים 
הקבועים בו הוא 

מעל 500, למעט אולם 
במוסד חינוכי המשמש 

את המוסד בלבד

כל שטח

אמפיתאטרון, מקום 7.7ה
אחר לעריכת אירועי 

תרבות, בידור וספורט 
תחת כיפת השמים, 

שנועדו ל–500 
משתתפים או יותר

כל שטח

כל שטחדיסקוטק7.7ו

יריד או תערוכה שלא 7.7ז
במבנה של קבע

כל שטח

מקום לעריכת מופעים 7.7ט
וירידים שיש בו בעלי 

חיים

כל שטח

כל שטחיריד מזון7.7י

אצטדיון, אולם ספורט, 7.7יא
שמספר המושבים 

הקבועים בו הוא עד 
500, למעט אולם במוסד 

חינוכי המשמש את 
המוסד בלבד ואצטדיון 

או אולם ספורט לעריכת 
פעילות ספורט בלא קהל

כל שטח
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

כל קייטנהקייטנה7.8א

כל שטחמחנה נוער7.8ב

אולם או גן לשמחות 7.9
ולאירועים, שעיקר 

עיסוקו הוא קיום 
אירועים, לרבות הגשת 

משקאות משכרים 
לצריכה במקום ההגשה

כל שטח

100 עד 300 עד 100 מ"רמיתקני שעשועים7.10א
מ"ר

300 מ"ר ומעלה

כל שטחלונה פארק7.10ב

העברת רכב ממקום 8.2
למקום בגרירה, הובלה 
או בכל דרך אחרת, וכן 
מקום המשמש לניהול 

העסק או לשליטה בו 
לרבות משרד

כל שטח

הובלה אחרת )ארבעה 8.3ב
כלי רכב ומעלה( וכן 

מקום המשמש לניהול 
העסק או לשליטה בו, 

לרבות משרד

כל שטח

הסעת נוסעים וכן 8.4א
מקום המשמש לניהול 

העסק או לשליטה בו

כל שטח

כלי רכב וציוד מכני 8.6א
הנדסי )צמ"ה(, למעט 

חלקים משומשים - 
מכירתם, השכרתם, 

תיווך בהם, למעט 
אולם תצוגה לכלי רכב 

חדשים

כל שטח



1953 קובץ התקנות 9980, ז' באדר א' התשפ"ב, 8.2.2022 

טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

חניון בתשלום או חניון 8.6ב
המשמש באי מרכז 

מסחרי הסמוך לו, 
ששטחם מעל 500 מ"ר, 

למעט חניון כמפורט 
בסעיף 8.6ז לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני 

רישוי(

כל שטח

כלי רכב וציוד מכני 8.6ג
הנדסי )צמ"ה(, למעט 

חלקים משומשים - 
רחיצתם

כל שטח

חניון מקורה או 8.6ז
תת–קרקעי, ששטחו 
מעל 500 מ"ר שהוא 

בתשלום או פתוח 
לקהל הרחב, למעט 

חניון המשמש את 
העובדים או הדיירים 

של הבניין בלבד

כל שטח

כלי רכב, ציוד מכני 8.7א
הנדסי )צמ"ה( - חלקים 

משומשים - לעניין 
מכירתם בלבד

כל שטח

מכונאות כללית, 8.9א
פחחות וצביעה )לרבות 

כלי רכב המונעים בגז(

שש עמדות 
עבודה ומטה

שבע עמדות 
עבודה ומעלה

שש עמדות חשמלאות8.9ב
עבודה ומטה

שבע עמדות 
עבודה ומעלה

שש עמדות תיקון תקרים8.9ד
עבודה ומטה

שבע עמדות 
עבודה ומעלה

שש עמדות טיפול אחר ברכב8.9ו
עבודה ומטה

שבע עמדות 
עבודה ומעלה

כל שטחרכבל8.11
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

כלי נשק ותחמושת 9.1א
- מכירתם, תיקונם, 
אחסונם )אחסון 20 

כלי ירייה ומעלה או 
אחסנת 100,000 כדורים 

ומעלה( - לעניין 
מכירה ותיקון בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

כל שטחמטווח ירי9.1ב

שירותי שמירה או 9.4
איתור - מוקד בקרה 

אלקטרוני

כל שטח

בית דפוס, למעט 10.3ב
הדפסה על נייר 

באמצעות צילום, 
שכפול או העתקה

כל שטח

מ–100 עד עד 100 מ"רגזירה, תפירה10.4ב
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

חומרי גלם לבנייה, 10.7ב
מוצרי בנייה מוגמרים, 

מלט, בטון, אספלט, 
זפת, בלוקים, אבן, שיש 

ומוצריהם - לעניין 
מכירתם בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

חומרים מסוכנים, 10.10ג
כהגדרתם בחוק 

החומרים המסוכנים, 
התשנ"ג-101993, לרבות 
חומרים רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
מסוכנים - מכירתם

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

10  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.
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טור א'
המספר הסידורי 

של עסק טעון 
רישוי בתוספת  
כמשמעותו בצו 

רישוי עסקים 
)עסקים טעוני 

רישוי(

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי 
כאמור בתוספת לצו רישוי 
עסקים )עסקים טעוני רישוי(

טור ג'
תצהיר

טור ד'
חוות דעת של 

מורשה לנגישות 
השירות

טור ה'
חוות דעת 
של מורשה 

לנגישות 
מבנים, 

תשתיות 
וסביבה

טור ו'
חוות דעת של מורשה 

לנגישות השירות
וחוות דעת של 

מורשה לנגישות 
מבנים, תשתיות 

וסביבה

חומרי נפץ, כהגדרתם 10.11ב
בחוק חומרי נפץ, 
התשי"ד-111954, 

מוצרים המכילים 
 חומרי נפץ, זיקוקין

די–נור - לעניין 
מכירתם בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מ–100 עד עד 100 מ"רמרפדייה10.13
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

מ– 100 עד עד 100 מ"רמסגרייה10.14ג
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

עץ ומוצריו - לעניין 10.16ג
מכירתם בלבד

מ–100 עד עד 100 מ"ר
300 מ"ר

מעל 300 מ"ר

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-6108(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

11  ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

תקנות הנזיקין האזרחיים )אחריות המדינה( )הודעה בכתב על נזק( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)2()א( ו–)6( לחוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה(, 
התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:    

בתקנות הנזיקין האזרחיים )אחריות המדינה( )הודעה בכתב על נזק(, התשס"ג-22003   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 3, אחרי "או בפקסמיליה" יבוא "או באמצעות 
דואר אלקטרוני" ואחרי "או אישור על משלוח פקסמיליה" יבוא "או אישור הנמען כי 

קיבל את ההודעה לדואר האלקטרוני שמסר".   

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א( -      .2
ברישה, במקום "אגף אמרכלות משק ונכסים" יבוא "אגף היועץ המשפטי למערכת   )1(

הביטחון";  

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 339.

2  ק"ת התשס"ג, עמ' 614.
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אחרי פסקה )1( יבוא:     )2(

")1א( בדואר אלקטרוני עם אישור מאת הנמען כי קיבל את ההודעה; תאריך 
אישור הנמען כאמור יהיה תאריך מתן ההודעה;".

בתוספת לתקנות העיקריות, במקום הרישה עד המילים "טופס הודעה בכתב" יבוא:   .3

"נותן ההודעה חייב למלא את הפרטים כנדרש בטופס.

على مقدم البالغ تعبئة التفاصيل كالمطلوب باالستمارة.

לא מולאו הפרטים כאמור, לא יראו במשלוח הטופס משום מתן הודעה כנדרש בחוק

اذا لم يعبأ التفاصيل كالمطلوب لن يعتبر ارسال االستمارة كتقديم لإلعالن بشكل قانوني

אל: חטיבת תביעות וביטוח, אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון, משרד הביטחון

الى: وحدة الدعاوي والتأمين، جناح المستشار القضائي، وزارة الدفاع

כתובת למשלוח דואר: קפלן 23 הקריה, תל אביב 6473424 

عنوان : شارع كابلن 23, الكريا، تل ابيب 6473424

tviotubituach@mod.gov.il :דואר אלקטרוני

פקסימיליה: 073-3233359, טלפון: 03-7380800, 03-7380211

فاكس: 3233359-073, تليفون: 03-7380800, 03-7380211. 

חל שינוי במען, יפרסם משרד הביטחון עדכון בעיתון יומי ובאתר האינטרנט של משרד 
הביטחון, וממועד הפרסום יחייבו הפרטים המעודכנים.

لو حدث تغيير بالعنوان، ستنشر وزارة الدفاع اعالن بالجريدة اليومية وبموقع االنترنت لوزارة الدفاع, 
وتاريخ النشر هو الموعد الذي تكون التفاصيل الجديده سارية المفعول به 

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-3224-ת1(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
שר הביטחון  

צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להקמת מבנים יבילים זמניים 
לאירוע המכביה( )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  266ה)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק( ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקינה צו זה:

בצו זה -  .1
"אירוע המכבייה" - תחרות ספורט רב–ענפית המתקיימת מדי ארבע שנים בישראל 

בהשתתפות ספורטאים  מרחבי העולם;

"אתר" - מיקום זמני למבנים יבילים זמניים, כפי שמסומן ומפורט בתשריט שבתוספת 
הראשונה החתום בידי שרת הפנים מיום כ"א בשבט התשפ"ב )23 בינואר 2022(;

תיקון התוספת  

הגדרות

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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"מבנים יבילים" - מבנים פריקים כמפורט בתוספת השנייה;

בפרט  כמשמעותו  מבנים,  להנדסת  במדור  הרשום  רשוי  מהנדס   - מבנים"  "מהנדס 
פעולות(,  וייחוד  )רישוי  והאדריכלים  המהנדסים  לתקנות  שבתוספת   2

התשכ"ז-21967.

הצבת מבנים יבילים בשטח האתר, העבודות הנדרשות במישרין לשם כך, והשימוש   .2
בהם, פטורים מתוכנית ומהיתר לפי פרק ה' לחוק לתקופת תוקפו של צו זה, ובלבד 

שהתקיימו כל אלה:  

המבנים היבילים יוקמו על ידי עיריית נתניה;  )1(

היקף הבינוי ושטחי הבנייה המרביים יהיו לפי המפורט בתוספת השנייה;   )2(

העבודות או השימושים יבוצעו לפי הוראות החוק שעניינן תכן הבנייה;  )3(

שוכנע  כי  היבילים,  המבנים  את  שתכנן  מבנים  ממהנדס  בכתב  אישור  התקבל   )4(
שהם מתאימים לשמש לשימוש המבוקש בהם מבחינת בטיחותם ויציבותם; אישור 
מהנדס המבנים כאמור יועבר למהנדס מבנים נוסף )להלן - מהנדס המבנים הנוסף( 

שיאשר כי ביצע בקרת תכן טרם ביצוע העבודות;

של  חיבורם  אופן  את  אישר  הוא  ולפיו  נתניה  עיריית  מהנדס  אישור  התקבל   )5(
המבנים היבילים לרשתות המים, הביוב, הניקוז, התקשורת והחשמל; 

בעבור  מיגון  לפתרון  העורף  פיקוד  אישור  ניתן  כי  אישר  נתניה  עיריית  מהנדס   )6(
המבנים היבילים וניתן אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה לשימוש במבנים;

שטח האתר יגודר לפי הנחיות רשות הטבע והגנים, ובחלקו המערבי של האתר   )7(
יגודר השטח באופן שיאפשר את המשך הטלות צבות הים;

לאחר ביצוע העבודות וטרם תחילת השימוש במבנים היבילים, מהנדס המבנים   )8(
ביצוע  בקרת  שביצע  כך  על  בכתב  אישור  ייתן   ,)4( בפסקה  כאמור  אישור  שנתן 
לעבודות; אישור מהנדס המבנים כאמור יועבר למהנדס המבנים הנוסף כדי שייתן גם 

הוא אישורו בכתב על כך שביצע בקרת ביצוע לעבודות; 

הצבת המבנים היבילים באתר תהיה לתקופה שלא תעלה על 34 ימים.  )9(

תוקפו של צו זה עד יום ד' באב התשפ"ב )1 באוגוסט 2022(.  .3
עם פקיעת צו זה, עיריית נתניה תפרק את כל המבנים היבילים הזמניים באתר והשטח   .4
ישוקם ויוחזר לקדמותו. פירוק המבנים היבילים ושיקום השטח ייעשה בהתייעצות 

עם רשות הטבע והגנים.

תוקף  

השבת המצב 
לקדמותו 

הפטור ותנאיו

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 2399.
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תוספת ראשונה
)סעיף 1(

אתר בשטחו של חוף פולג בנתניה:

 ראשונה תוספת  

 (1)סעיף 

 

 אתר בשטחו של חוף פולג בנתניה:
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תוספת שנייה
)סעיף 2(

מ"רפרטיםפריט

הנחת משטחי עץ על החול לצורך הנגשת שבילי נגישות ארעיים
האתר לבעלי מוגבלויות

1,800

במת מיתקן טיפוס ובמת מופעי יום. גובה במות מוגבהות
הבמות לא יעלה על מטר

650

ריצוף קשיח למגרשי 
ספורט

הנחת מצע קשיח על החול לצורך הקמת 
מגרשי כדורסל ומיתקן נינג'ה

1,400

יציעי ישיבה מדורגים לשירות קהל יציעי ישיבה 
הצופים

1,500

רשתות צל ארעיות מעל יציעי הישיבה אמצעי הצללה
ובפיזור בחוף לשירות הציבור

2,000

200מכולות לשימוש משרדימכולות

500רשת צל למתחם הספורטאיםאוהל ספורטאים

150דוכנים למזון קלדוכני מזון

70שירותים ניידים

קונסטרוקציית פיגומי מתכת למיתוג פיגומי מיתוג ושילוט
ושילוט האתר

80

כ"א בשבט התשפ"ב )23 בינואר 2022(
)חמ 3-6129(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית מטה אשר 
לבין עיריית עכו(, התשפ"ב-2022

המועצות  לפקודת  34א  סעיף  ולפי  העיריות1,  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות2, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריזה ומצווה לאמור:

בצו זה -   .1
כאמור  ההכנסות  חלוקת  מאזור  המתקבלות  כללית  מארנונה  הכנסות   - "הכנסות" 

בסעיף 2;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:10,000 החתומה ביד שרת 
הפנים ביום כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נוף הגליל, ובמשרדי 

הרשויות המקומיות;

"הרשויות המקומיות" - המועצה האזורית מטה אשר ועיריית עכו.

הגדרות 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
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אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כמפורט להלן וכמסומן במפה:  .2
גוש 10413 - חלקות 4, 7, 8, 10, 11, 14 עד 18 וחלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 10416 - חלקות 2, 3.

המועצה האזורית מטה אשר תעביר לעיריית עכו מדי שנה 3,000,000 שקלים חדשים   .3
שקלים   8,000,000 על  ההכנסות  עלו  כספים  שנת  שבאותה  ובלבד  ההכנסות,  מתוך 

חדשים.

באזור  ההכנסות  של  דוח  רבעון  בכל  יערוך  אשר  מטה  האזורית  המועצה  גזבר  )א(   .4
עכו  לעיריית  ההכנסות  יועברו  ולפיו  הרבעוני(,  הדוח   - )להלן  ההכנסות  חלוקת 

כמפורט בסעיף 3.

הדוח הרבעוני והחלק היחסי מההכנסות יועבר לעיריית עכו בתוך 30 ימים מתום  )ב( 
מתום כל רבעון.

עיריית עכו רשאית, בתוך 21 ימים מיום שהועבר לידיה הדוח הרבעוני, לדרוש  )ג( 
מהמועצה האזורית מטה אשר כל מידע בנוגע להכנסות.

מיום  ימים   21 בתוך  הנדרש  המידע  את  תמציא  אשר  מטה  האזורית  המועצה  )ד( 
שנדרשה לכך. 

ריבית  בשיעור  ריבית  התקבולים  יישאו  במועד,  מההכנסות  הסכומים  הועברו  לא   .5
פיגורים כהגדרתה בסעיף 5 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-31961.

בתקופה שמיום פרסומו של צו זה עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג )31 בדצמבר 2022(,  )א(   .6
בסעיף 3, במקום "3,000,000 שקלים חדשים" בא "2,800,000 שקלים חדשים".

התשפ״ג בשבט  ט׳  יום  עד   )2023 בינואר   1( התשפ"ג  בטבת  ח'  שמיום  בתקופה   )ב( 
)31 בדצמבר 2023(, בסעיף 3, במקום "3,000,000 שקלים חדשים" בא "2,900,000 שקלים 

חדשים".

כ"ה בשבט התשפ"ב )27 בינואר 2022(
)חמ 3-6317(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

כללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 5(, 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, בלוח תעריפים 14-6.7, בסוף   .1
הטבלה יבוא:

תיקון לוח תעריפים 
 14-6.7

הכרזה על אזור   
חלוקת הכנסות 

אופן חלוקת 
ההכנסות 

תשלום ודיווח 

ריבית 

הוראת שעה 

3  ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

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

2  ק"ת התשע"ח, עמ' 1654; התשפ"א, עמ' 2917; התשפ"ב, עמ' 1906.
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MW–כמות ב

תעריף ראשוני 
)באגורות לקווט"ש 

מיוצר(
 תעריף מעודכן

לשנת 2020

"הליך תחרותי מספר 1 
לצורך קביעת תעריף 

להקמת מיתקנים לייצור 
חשמל בטכנולוגיה 

פוטו- וולטאית 
במיתקנים בדו–שימוש 

שיחוברו למתח גבוה 
ולמתח נמוך )תעריף על 
פי החלטת רשות מס' 1 

)61801( מישיבה 618(, 
מיום ה' בכסלו התשע"ב 

)9 בנובמבר 2021(

814.8 17.05."-----

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-3178-ת3(

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

רשות החשמל  
 

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, 
התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2א לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי 
ביטוח רפואי(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2021 לעומת מדד המחירים   .1
 ,)2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום   ,2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 
בתקנה 2 לתקנות, סכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר שאינו עובד סיעוד הוא 
 127.72 שקלים חדשים, וסכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר בסיעוד הוא 146.55

שקלים חדשים.

ב' באדר א' התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-3146-ת1(

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

י"פ התשפ"ב, עמ' 1738.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשע"ד, עמ' 926; י"פ התשפ"א, עמ' 2008.  2

 עדכון סכומים



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 8.10 שקלים חדשים 




