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 צו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם( )תיקון(,
התש"ע-2010

אני	 ]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984,	 43	לחוק	בתי	המשפט	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי	 	
מצווה	לאמור:

בסעיף	2א	לצו	בתי	המשפט	)הקמת	בתי	משפט	שלום	ואזור	שיפוטם(,	התש"ך-21960	- 	�1

	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"למעט	בתי	משפט	השלום	כאמור	בסעיפים	קטנים	)ב(	ו–)ג("	 )1(
יבוא	"למעט	בתי	משפט	השלום	כאמור	בסעיף	קטן	)ב(";

	סעיף	קטן	)ג(	-	בטל� )2(

על	אף	האמור	בסעיף	1,	הליך	שהוגש	כדין	ערב	תחילתו	של	צו	זה	ימשיך	להידון	בבית	 	�2
המשפט	שאליו	הוגש�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	כ"ד	בכסלו	התשע"א	)1	בדצמבר	2010(� 	�3

ג'	בשבט	התש"ע	)18	בינואר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-544(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198;	התשס"ח,	עמ'	248� 	1
ק"ת	התש"ך,	עמ'	664� 	2

תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( )תיקון(, התש"ע-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	284	ו–366	לחוק	החברות,	התשנ"ט-11999,	לאחר	התייעצות	 	
תקנות	 מתקין	 אני	 הכנסת,	 של	 ומשפט	 חוק	 החוקה	 ועדת	 ובאישור	 ערך,	 ניירות	 רשות	 עם	

אלה:

)להלן	 עניין(,	התש"ס-22000	 )הקלות	בעסקאות	עם	בעלי	 1	לתקנות	החברות	 בתקנה	 	�1
-	התקנות	העיקריות(,	אחרי	פסקה	)5(	יבוא:

	במועד	אישור	העסקה	בוועדת	הביקורת	והדירקטוריון,	שיעור	ההחזקה	בזכויות	 )6("
ההצבעה	בחברה,	של	בעלי	המניות	שאין	להם	עניין	אישי	באישור	העסקה,	אינו	עולה	

על	אחוז	אחד	מכלל	זכויות	ההצבעה	בחברה�"

בתקנה	1ב)1(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"1)2("	יבוא	"או	)6("� 	�2

ו'	בשבט	התש"ע	)21	בינואר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2995(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ט,	עמ'	189� 	1

תקנות הנהיגה הספורטיבית )רישיון למסלול מירוץ קבוע(, התש"ע-2010

התשס"ו- הספורטיבית,	 הנהיגה	 לחוק	 ו–33	 	32 8)ה(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
יסודות	התקציב, 39	לחוק	 ובאישורו	לפי	סעיף	 )להלן	-	החוק(,	בהסכמת	שר	האוצר	 	12005	

סמכות	נמשכת

__________
ס"ח	התשס"ו,	עמ'	110� 	1

תחילה

תיקון	סעיף	2א

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	1ב
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התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	-	לעניין	תקנה	6,	ובאישורה	של	ועדת	
החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקינה	תקנות	אלה:

	המבקש	רישיון	למסלול	מירוץ	קבוע	יגיש	בקשה	לרשות	המוסמכת	בנוסח	הערוך	 )א( 	�1
לפי	הטופס	שבתוספת	הראשונה	)להלן	-	הבקשה(�	

	המבקש	ימלא	כל	פרט	וישיב	תשובה	נכונה	ומלאה	על	כל	שאלה	שבטופס	האמור	 )ב(
ועל	כל	שאלה	אחרת	של	הרשות	המוסמכת	ויצרף	כל	מסמך	שתבקש	הרשות	המוסמכת	

בכל	עת�

מצאה	הרשות	המוסמכת	כי	נתקיימו	במסלול	המירוץ	הקבוע	כל	התנאים	האמורים	 	�2
בסעיף	8	לחוק	ותקנות	אלה,	ושולמה	האגרה	הנדרשת	לפי	תקנות	אלה,	יונפק	למבקש	

רישיון	למסלול	מירוץ	קבוע	בנוסח	הקבוע	בתוספת	השניה�

לסוף	אותה	 ועד	 יהיה	מיום	הנפקת	הרישיון	 רישיון	למסלול	מירוץ	קבוע	 תוקפו	של	 	�3
שנה�

נוסף	על	כל	תנאי	האמור	בחוק,	יחולו	גם	התנאים	האלה	כתנאי	ברישיון: 	�4

	בעל	הרישיון	ימציא	הודעה	לרשות	המוסמכת	הכוללת	את	הפרטים	והמועדים	 )א(
של	התחרויות	או	אירועים	אחרים	של	נהיגה	ספורטיבית	הפתוחים	לקהל	הרחב	בין	
בתשלום	ובין	שאינם	בתשלום	האמורים	להתקיים	במסלול	המירוץ,	עשרה	ימים	מראש	

לפחות,	על	גבי	טופס	הערוך	לפי	הנוסח	שבתוספת	השלישית�

	רישיון	לפי	תקנות	אלה,	יוצג	במתחם	המסלול	הקבוע	במקום	בולט	לעין� )ב(

מבקש	הרישיון	או	בעל	הרישיון	יודיע	לרשות	המוסמכת	על	כל	שינוי	בפרטי	הבקשה	 	�5
מיד	עם	קרות	השינוי�

	האגרה	בעד	רישיון	למסלול	מירוץ	קבוע	תהיה	1,200	שקלים	חדשים� )א( 	�6

	חל	מועד	תחילת	הרישיון	אחרי	30	ביוני,	תשולם	מחצית	האגרה� )ב(

מדי	 באפריל	 ב–1	 יתעדכנו	 ו–)ב(,	 )א(	 משנה	 בתקנות	 הנקובים	 האגרות	 סכומי	 		 )ג(
שנתיים	)להלן	-	יום	העדכון(,	לפי	שיעור	שינוי	המדד	החדש	לעומת	המדד	היסודי;	

בתקנה	זו	-

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה,	לפני	יום	העדכון;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	לאחרונה	לפני	יום	העדכון	הקודם,	ולעניין	העדכון	
הראשון	-	המדד	שפורסם	לפני	תחילתן	של	תקנות	אלה;

"מדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה�

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב;	סכום	 )ד(
של	מחצית	השקל	החדש	יעוגל	כלפי	מעלה�

		המנהל	הכללי	של	משרד	התרבות	והספורט	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	 )ה(
תקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	כפי	שהשתנו	עקב	האמור	בתקנה	זו�

__________
ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2

בקשה	לרישיון

מתן	רישיון

תוקפו	של	רישיון

תנאים	נוספים	
ברישיון

הודעה	על	שינוי

אגרות
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תוספת ראשונה

)תקנה	1)א((

בקשת רישיון למסלול מירוץ קבוע

פרטי המבקש

שם	פרטי	ושם	משפחתו	של	מבקש	הרישיון	���������������������������������������������������

מס'	זהות/תאגיד	����������������������������������

מורשי	חתימה	בתאגיד	ומספרי	זהות	�������������������������������������������������������������������������������

כתובת	�����������������������������������������������������������������������������������������������	מיקוד������������������������������

טל'	��������������������������������������������������������	טל'	נייד	����������������������������������������������

פקסימילה	�����������������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני������������������������������������������������������������������

פרטי המסלול

תיאור/סוג	מסלול	המירוץ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

מיקומו	של	מסלול	המירוץ	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	מצורפת	מפה

אורכו	של	מסלול	המירוץ	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

רוחב	מינימלי	של	מסלול	המירוץ	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

סוג	הכלי/ם	התחרותי/ים	שלהם	מיועד	מסלול	המירוץ	�����������������������������������������������������������������������������������

מספר	הכלים	התחרותיים	שלהם	נועד	מסלול	המירוץ	��������������������������������������������������������������������������������������

מספר	מקומות	הצפייה	המרבי	שבמסלול	המירוץ	�����������������������������������������������������������������������������������������������

אירועי	הנהיגה	הספורטיבית	שלהם	נועד	מסלול	המירוץ	��������������������������������������������������������������������������������

אופן	תיחומו	של	מסלול	המירוץ	ואמצעים	נוספים	למניעת	חדירה	של	קהל	למסלול

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	על	אבטחה	ועל	שמירת	הסדר	באזור	המסלול,	הקהל	והחניה

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	על	אבטחת	כביש	כניסה	ויציאה	למסלול	�������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	על	אבטחת	ציר	פינוי	מהמסלול	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטים	על	הביטוח	והיקפו	)אם	קיים	ביטוח(	����������������������������������������������������������������������������������������������������������

מסמכים שיש לצרף

נהיגה	 בו	 לקיים	 למבקש	 המאפשרים	 המירוץ	 במסלול	 ושימוש	 החזקה	 זכות	 על	 	אישור	 ]	 [
ספורטיבית;
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	היתר	להקמת	מסלול	המירוץ,	לפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-31965	)להלן	-	חוק	התכנון	 ]	 [
והבניה(;

	שרטוט	המתחם	-	תכנית	בנייה	של	המתחם,	כפי	שאושרה	על	ידי	היתר	הבנייה	לפי	חוק	 ]	 [
התכנון	והבניה	הכוללת	בין	השאר	-	סימון	אזור	התחרות,	הקהל,	מיקום	רכבי	הצלה,	מקום	עריכת	

התיקונים	בכלי	תחרותי,	חדרי	שירותים	ומשרדים;

	מפה	מפורטת	של	האזור	ומיקום	מסלול	המירוץ	לרבות	כבישי	הגישה	למסלול	המירוץ	וציר	 ]	 [
הפינוי;

	רישיון	עסק	לפי	חוק	רישוי	עסקים,	התשכ"ח-41968,	לניהולו	ולהפעלתו	של	מסלול	המירוץ; ]	 [

	מסלול	שחל	עליו	סעיף	36	לחוק	רישוי	עסקים	-	יידרש	אישור	מהרשות	המקומית	כי	מתקיימים	 ]	 [
כל	התנאים	שהיו	נדרשים	למסלול	נהיגה	ספורטיבית	אילו	היה	המסלול	טעון	רישיון	עסק;

	למסלול	שאינו	מצריך	רישיון	עסק	-	 ]	 [

	אישור	קצין	משטרה,	כי	נעשו	הסידורים	המתאימים	לשם	שמירה	על	ביטחון	הציבור	במסלול	 ]	 [
המירוץ	ובקרבתו	ולשם	הבטחת	הסדר	הציבורי	בעת	קיום	אירוע	הנהיגה	הספורטיבית,	ואין	בקיום	

האירוע	כדי	לפגוע	באופן	בלתי	סביר	בסדרי	התעבורה	באזור;

	עמדת	התאחדות	��������������������������������������	לעניין	קיום	כללי	הנהיגה	הספורטיבית	החלים	בעניינו		 ]	 [
לגבי	מסלול	המירוץ;

	אישור	רו"ח	כי	מבקש	הרישיון	הוא	בעל	יכולת	כספית	וכלכלית	להחזיק,	לנהל	ולהפעיל	את	 ]	 [
מסלול	המירוץ;

הצהרת המבקש

	אני	החתום	מטה,	מצהיר	כי	כל	תשובותיי	בטופס	זה	הן	נכונות	ומלאות,	וכי	לא	הורשעתי	 ]	 [
בעבירה	שמפאת	מהותה,	חומרתה	או	נסיבותיה,	אין	זה	ראוי	לתת	לי	רישיון�	

	אני	החתום	מטה,	בשם	התאגיד	��������������������������������������������������������,	מצהיר	למיטב	ידיעתי	כי	כל	 ]	 [
נושא	 בו	או	 וכל	בעל	שליטה	 וכי	התאגיד,	 ומלאים,	 נכונים	 זה	הם	 ותשובותיי	בטופס	 הפרטים	
משרה	בו	לא	הורשעו	בעבירה	שמפאת	מהותה,	חומרתה	או	נסיבותיה,	אין	זה	ראוי	לתת	לתאגיד		

רישיון;	

	אני	מתחייב	לקיים	את	הוראות	חוק	איסור	אלימות	בספורט,	התשס"ח-52008; ]	 [

	אני	מתחייב	שלא	להתיר	לאדם	לנהוג	נהיגה	ספורטיבית	במסלול	המירוץ	המאושר,	שלגביו	 ]	 [
הספורטיבית,	 הנהיגה	 לחוק	 	14 בסעיף	 האמורים	 התנאים	 התקיימו	 כן	 אם	 אלא	 הרישיון	 ניתן	

התשס"ו-2005�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
חותמת	התאגיד	)אם	חתימת	המבקשמס'	זהותשם	המבקש

הבקשה	מוגשת	בשם	
תאגיד(

תאריך

אנו	הח"מ,	מורשי	החתימה	של	�������������������������������������,	מאשרים	בזה	כי	כל	המידע	שמסרנו	בבקשה	
זו	הוא	נכון�

�������������������������������������������������������������������																																											�������������������������������������������������������������������

__________
ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 	3
ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	204� 	4
ס"ח	התשס"ח,	עמ'	878� 	5



715קובץ	התקנות	6863,	י"ז	בשבט	התש"ע,	2010�2�1

שם	מנהל	הביטחון	������������������������������������������������������������	מס'	זהות	�����������������������������������������

מס'	תעודת	ההסמכה	שלו	�����������������������������������������������

טלפון	��������������������������������������������������������	טלפון	נייד	����������������������������������������

פקסימילה	�������������������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני	�������������������������������������������������������������������������

שם	ממונה	הבטיחות	��������������������������������������������������������מס'	זהות	������������������������������������������������

מס'	תעודת	ההסמכה	שלו	���������������������������������������������������������������

טלפון	��������������������������������������������������������	טלפון	נייד	����������������������������������������

פקסימילה	�������������������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני	�������������������������������������������������������������������������

מצ"ב	צילום	תעודות	זהות	ותעודות	הסמכה	של	בעלי	התפקידים	הנוטלים	חלק	באירוע,	כמפורט	
בבקשת	הרישיון�

פרטי אירוע הספורט

סוג	האירוע

סוג	הכלים	
התחרותיים	
המשתתפים	

באירוע

מספר	הכלים	
התחרותיים	
המשתתף	
באירוע	לא	
יעלה	על	-

מספר	הצופים	
המשוער	לא	יעלה	

על	-
מועד/י	

האירוע/ים

מספר	סדרנים	
לאירוע	לא	
יפחת	מ–

מספר	שוטרים	
נידרש	לא	
יפחת	מ–

תחרות

כל	אירוע	
נהיגה	

ספורטיבית	
אחר	הפתוח	
לקהל	הרחב

פרטי	אישור	הזמנת	כיבוי	אש,	אם	נדרש;	פרטים	וסימון	מיקום	בשטח	על	מפת	מסלול	המירוץ:	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	אישור	הזמנת	שירות	רפואי,	אם	נדרש;	פרטים	וסימון	מיקום	בשטח	על	מפת	מסלול	המירוץ:	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

פרטי	אישור	הזמנת	שירותי	חילוץ	והצלה,	אם	נדרש;	פירוט	וסימון	המיקום	בשטח	על	מפת	מסלול	
המירוץ:	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

הצהרת בעל הרישיון

	אני	החתום	מטה,	מצהיר	כי	פרטי	ההודעה,	כפי	שנמסרו	על	ידי	בטופס	זה	נכונים	ומדויקים� �1

	אני	מתחייב	שהאירוע	יעמוד	בכל	דרישות	החוק,	התקנות	וכללי	הנהיגה	הספורטיבית	אשר	 �2
חלים	על	האירוע	שלגביו	ניתנה	הודעה�

	אני	מתחייב	להודיע	לרשות	לנהיגה	ספורטיבית,	על	כל	שינוי	שיחול	בפרטי	ההודעה� �3

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
חותמת	התאגיד	)אם	חתימת	המבקשמס'	זהותשם	בעל	הרישיון

הבקשה	מוגשת	בשם	
תאגיד(

תאריך

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
לבנת 	 ר מו לי 	 	 )חמ	3-3970(

שרת	התרבות	והספורט 	 	




