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התשס"ו-2006 ציבור), עובדי (אחריות הנזיקין תקנות
חדש]1 [נוסח הנזיקין לפקודת ו–7ה 7ג(א) ו–(ד), 7ב(ג) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
ובאישור התשמ"ד-21984, [נוסח משולב], המשפט  בתי לחוק 108 וסעיף הפקודה), - (להלן

אלה: תקנות מתקינה של הכנסת אני ומשפט חוק חוקה ועדת

פרשנות  א': פרק

התשמ"ד-31984.  האזרחי, "תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין אלה, בתקנות .1

ציבור  עובד נגד הגשת תובענה על הודעה ב': פרק

לפקודה, 7ב בסעיף כאמור המדינה, עובד שהוא ציבור עובד נגד תובענה הוגשה (א) .2
המשפט בית של מושבו מקום נמצא פרקליט המחוז שבו למשרד הגשתה על התובע יודיע

להודעה. יצורף כתב התביעה העתק הענין; לפי לכנסת, ליועץ המשפטי או בתובענה הדן

7ג בסעיף  כאמור ציבורית, רשות עובד שהוא ציבור עובד נגד תובענה הוגשה (ב)  
כתב העתק הציבורית; הרשות  של המשפטי  ליועץ הגשתה  על התובע  יודיע לפקודה,

להודעה. יצורף התביעה

לפי טופס 1 שבתוספת.  תהא ערוכה (ב) או (א) משנה לפי תקנת (ג) הודעה  

מועד  באותו הענין, לרשות הציבורית, לפי או למדינה 2 תומצא בתקנה כאמור הודעה .3
ל"ב פרק הוראות יחולו ההודעה המצאת על  הציבור;  לעובד התביעה כתב יומצא שבו

אלה. תקנות להוראות ובכפוף המחויבים בשינויים הדין, סדר לתקנות

שנעשה כמעשה העובד על הכרה במעשה המדינה הודעת ג':  פרק
השלטוני תפקידו כדי תוך

היא כי מדינה, עובד  שהוא ציבור עובד לגבי המשפט, לבית הודעה תמסור  המדינה .4
7ב(א) בסעיף כאמור תפקידו השלטוני, כדי מילוי תוך העובד נעשה שמעשה בכך מכירה

אלה: כל התקיימו אם הכרה), הודעת - (להלן לפקודה

העובד; של השלטוני תפקידו כדי תוך נעשה המעשה (1)

לאפשרות נפש בשוויון או נזק  לגרום כוונה מתוך ביודעין  נעשה לא המעשה (2)
כאמור. במעשה גרימתו

- הודעת הכרה לגבי .5

לכך; הסמיכו שהוא מי או לממשלה המשפטי היועץ ידי על תימסר - המדינה עובד (1)

היועץ המשפטי לכנסת. על ידי תימסר - עובד הכנסת עובד המדינה שהוא (2)

כתב עם יחד לבית המשפט הודעת ההכרה תוגש לתובענה - המדינה צד היתה (א) .6
הדין. לבעלי יומצא והעתק ממנה המדינה מטעם ההגנה

בתוך  המשפט  לבית ההכרה הודעת תוגש  - לתובענה צד המדינה היתה (ב) לא  
לבעלי הדין; יומצא ממנה הגנה והעתק כתב הדין להגשת סדר בתקנות התקופה הקבועה
המדינה  צירוף המשפט על שהורה בית מיום 30 ימים בתוך יוגש המדינה מטעם הגנה כתב

לפקודה. 7ב(א) סעיף הוראות לפי לתובענה כצד

הגדרה

על הודעה חובת
תובענה הגשת

ציבור עובד נגד

להמצאת המועד
ההודעה ודרכי

המצאתה

למסירת התנאים
הודעה על הכרה

במעשה

הודעת מסירת
הכרה

למסירת התקופה
הודעת הכרה

ועריכתה

__________
.950 עמ' התשס"ה, ס"ח ;266 עמ' חדש 10, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.
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המשפטי  היועץ אישור שבתוספת;  2 טופס  לפי  ערוכה תהיה הכרה (ג) הודעת  
להודעה. יצורף הענין, לפי לכנסת, המשפטי היועץ או לממשלה

תנאי מתקיימים שלא יקבע המשפט בית כי לפקודה, 7ב(ג) לפי סעיף תובע (א) בקשת .7
לו  הומצאה שבו היום מן 14 ימים בתוך המשפט לבית תוגש לפקודה, 7א סעיף לפי החסינות

המדינה. עובד התובענה נגד לדחות את לפקודה 7ב(ב) סעיף לפי המדינה בקשת

שמתקיימת יקבע המשפט בית כי לפקודה, לפי סעיף 7ב(ד) המדינה עובד (ב) בקשת  
להגשת  היום האחרון מן 14 ימים בתוך המשפט לבית תוגש לפקודה, 7א סעיף לפי החסינות

.6 בתקנה כאמור הכרה הודעת

עובד רשות ציבורית שהוא עובד ציבור נגד ד': הגשת תובענה פרק

תנאי יקבע שמתקיימים המשפט כי בית לפקודה, 7ג(א) סעיף לפי ציבורית רשות בקשת .8
המשפטי היועץ של אישורו קבלת לאחר המשפט לבית תוגש לפקודה, 7א סעיף לפי החסינות

יצורף לבקשה. המשפטי היועץ אישור הרשות הציבורית; של

המשפט בית כי לפקודה, 7ג(א) סעיף לפי ציבורית או עובד רשות ציבורית רשות בקשת .9
30 ימים  בתוך המשפט לבית תוגש לפקודה, 7א סעיף לפי החסינות תנאי שמתקיימים יקבע
הענין; לפי הציבורית, הרשות לעובד או הציבורית לרשות התביעה כתב הומצא שבו מהיום

הדין. לבעלי יומצא הבקשה העתק

בה  והחלטה תנאי החסינות התקיימות בקשה בענין הגשת ה': פרק

לפרק א' סימן הוראות יחולו לפקודה 7ג(א) או או (ד) 7ב(ג) סעיפים לפי בקשה הגשת על .10
אלה. תקנות להוראות ובכפוף המחויבים בשינויים הדין, סדר בתקנות כ'

כן אם אלא תצהיריהם, על לחקירה  המצהירים יתייצבו לדיון  שנקבע במועד (א) .11
אחרת. המשפט בית הורה

בכך, רשאי  צורך יש כי המשפט בית ראה אחד; יום בתוך יסתיים בבקשה (ב) הדיון  
העדים. חקירת גמר עד האפשר, ככל ברציפות נוספים, דיונים ימי לקבוע הוא

שנקבע  המועד לפני ימים שבעה עד  המשפט, לבית להגיש  רשאים הדין בעלי (ג)  
בעל יהיה הדין בעלי טענות סיכום בכתב; טיעון ועיקרי משפטיות אסמכתאות רשימת לדיון,

הבאת הראיות. סיום לאחר בבקשה ביום הדיון פה

המאוחר,  לכל ימים,  14 בתוך  המאוחר  לכל בבקשה החלטה ייתן המשפט (ד) בית  
בתובענה. אחרת החלטה כל מתן ולפני בבקשה, הדיון מתום

לפקודה, 7ג(א) סעיף לפי הרשות עובד או ציבורית רשות לבקשת המשפט, בית החליט .12
הגנה כתב הציבורית  הרשות תגיש לפקודה,  7א סעיף לפי החסינות תנאי מתקיימים כי
בית  החליט קודם לכן; הגישה לא אם המשפט, בית החלטת שבו ניתנה מהיום 30 ימים בתוך
שבו  מהיום 30 ימים הגנה בתוך כתב מתקיימים תנאי החסינות, יגיש העובד לא המשפט כי

המשפט. בית החלטת ניתנה

המדינה לפי עובד לבקשת בית המשפט, הכרה, והחליט הודעת המדינה לא הגישה .13
כתב המדינה תגיש לפקודה, 7א סעיף לפי החסינות תנאי מתקיימים כי לפקודה, 7ב(ד) סעיף

הגישה  קודם לכן; הגישה לא אם המשפט, בית החלטת ניתנה מהיום שבו 30 ימים בתוך הגנה
לא כי לפקודה, 7ב(ג) סעיף לפי תובע לבקשת המשפט, בית והחליט הכרה, הודעת המדינה

30 ימים  בתוך הגנה המדינה כתב יגיש עובד לפקודה, 7א סעיף לפי החסינות תנאי מתקיימים
המשפט. בית החלטת ניתנה שבו מהיום

מועדים להגשת
בקשות לפי סעיף

לפקודה 7ב

היועץ אישור
של המשפטי

הציבורית הרשות

להגשת המועד
סעיף לפי בקשה

לפקודה 7ג

הגשת בקשה לפי
7ב(ב), סעיפים
7ג(א) או 7ב(ד)

החלטה בבקשה

הגשת כתב
בתובענה הגנה
רשות עובד נגד

ציבורית

הגנה כתב הגשת
נגד בתובענה
המדינה עובד
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המשפט בית הענין, על החלטה של לפי לערער רשות להגשת ערעור או בקשת המועד .14
ההחלטה.  מתן מיום 30 ימים 7ג(א) לפקודה, הוא ו– (ד), או 7ב(ג) סעיפים לפי בבקשות

שונות ו': פרק

הוראות על פי המשפט בית ינהג אלה, בתקנות הוראה לגביו שאין דין ענין שבסדר בכל .15
תקנות סדר הדין.

בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006). ביום י"ב תקנות אלה 16. תחילתן של

תוספת

1     טופס
2(ג)) (תקנה

(ה)משפט.............................. בבית

ב............................................................

תיק......................................................

..............................................................

נגד

...............................................................

ציבור עובד נגד תובענה הגשת על הודעה

עובד שהוא ציבור  עובד  נגד תובענה ביום.....................הוגשה כי הודעה  בזה   נמסרת
הנזיקין תקנות לפי ב........................., המשפט בבית המיותר) את (מחק ציבורית רשות מדינה/עובד

התקנות).  - ציבור), התשס"ו-2006 (להלן (אחריות עובדי

בבית  הכרה הודעת להגיש יש לתקנות,  6 תקנה לפי  - מדינה עובד הוא הציבור עובד  אם *
הדין. לבעלי יומצא ממנה והעתק ,.............................. מיום יאוחר לא בכתב המשפט

כי  לקבוע בקשה להגיש יש 9 לתקנות, תקנה - לפי ציבורית רשות עובד הוא עובד הציבור אם *
מיום יאוחר לא בכתב, המשפט, בבית הנזיקין לפקודת 7א סעיף לפי החסינות תנאי מתקיימים

דין). בעלת אינה (אם הציבורית ולרשות יומצא לבעלי הדין ממנה והעתק ,.......................

חתימה……..............………. ............................ ההודעה מוסר שם ............................... תאריך

ערעור

תקנות תחולת
האזרחי הדין סדר

תחילה
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2    טופס
6(ג)) (תקנה

(ה)משפט.............................. בבית

ב............................................................

תיק......................................................

...........................................................

נגד

..........................................................

פקודת הנזיקין) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - 7א לפי סעיף חסינות של קיומה הודעה על
................................ מס' הנתבע נגד התובענה לדחיית ובקשה

הנתבע/ת כי הודעה בזאת ניתנת הנזיקין, לפקודת 7ב סעיף הוראות  לפי  (1) 
בנזיקין תביעה מפני חסין/נה ............................ ת"ז .............................. מר/גב' ............................. מס'

הנזיקין. לפקודת 7א סעיף לפי הוראת התובענה, האירוע נושא בגין

החסינות): מתקיימים תנאי לפרט מדוע (יש הם כדלקמן החסינות לקיומה של הטעמים (2)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

התביעה נגדו/ה*.  את לדחות מתבקש המשפט הנכבד (3) בית

חתימה…………................. ........................... ותפקידו ההודעה מוסר שם תאריך.............................
__________

התביעה. לדחות את מבקשת שבו המדינה במקרה *

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
(3-3583 (חמ

לבני פי  צי  
 

המשפטים                                                                                    שרת

שניתנו והמצגים הפעולות שננקטו בדבר נוסף הממשלתיות (דוח החברות תקנות
(תיקון), התשס"ו-2006 הכספיים ודוח הדירקטוריון) הדוחות להבטחת נכונות

התשל"ה-11975, הממשלתיות, החברות לחוק ו–71 33(ב) לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני

והמצגים  שננקטו הפעולות בדבר נוסף (דוח הממשלתיות החברות לתקנות  1 בתקנה .1
החל הסיפה התשס"ו-22005, הדירקטוריון), ודוח הכספיים הדוחות נכונות להבטחת שניתנו

- תימחק. מדווח" תאגיד במילים "למעט

ואילך. 30 בספטמבר 2006 ליום הערוכים הכספיים הדוחות לגבי יחולו אלה תקנות .2

(26 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ו
אולמרט אהוד   (3-3550 (חמ

האוצר                                                                                    שר

1 תיקון תקנה

תחילה

__________
1 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 96.
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יחידים ישראל וקביעת כתושבי אותם שיראו יחידים הכנסה (קביעת מס תקנות
התשס"ו-2006 ישראל), כתושבי אותם יראו שלא

1 לפקודת  שבסעיף או "תושב", ""תושב ישראל" בהגדרה (א)(4) פסקה לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, ועדת הכספים של ובאישור הפקודה), - (להלן הכנסה1 מס

אלה - 1. בתקנות

לפקודה; 75א בסעיף כהגדרתם - חוץ" ו"עיתונאי חוץ" "ספורטאי

לפקודה; 35(ד) בסעיף כהגדרתו עולה - חדש" "עולה

הקבע. בצבא שירות למעט - צבאי" "שירות

"תושב להגדרה (א)(4) בפסקה כאמור ישראל תושב שאינו יחיד ישראל כתושב יראו .2
מאלה: אחד ההגדרה), בכל (להלן - לפקודה 1 שבסעיף "תושב" או ישראל"

ישראל מדינת לבין בינו מעביד עובד יחסי אם - ישראל מדינת עובד הוא אם (1)
ישראל; תושב יחיד אותו היה כאשר החלו

עובד - אם יחסי להגדרה בפסקה (א)(4) המפורט אחר מעביד של עובד אם הוא (2)
שלא חלפו ישראל, ובלבד תושב היחיד היה כאשר החלו מעביד לבין אותו מעביד בינו
אלא אם והכל לישראל, מחוץ מעביד אותו אצל לעבוד היחיד שהחל מיום חמש שנים

השומה. פקיד של להנחת דעתו אחרת הוכיח כן

ו–(2) (א)(1) בפסקה כאמור כתושב ישראל אותו ושרואים עולה חדש שאינו יחיד יראו .3
אחד והוא היה תושב חוץ הקודמות לשנת המס בחמש שנות המס כתושב חוץ, אם להגדרה,

מאלה:

וכן זרה מדינה של רשמי ובתפקיד סדיר בשירות קונסולרי פקיד או דיפלומטי נציג (1)
עמו; מהם, המתגוררים אחד כל וילדיו של זוגו בן

המאוחדות; האומות בשירות או זרה מדינה בצבא חייל (2)

שירותו לסיום עד - לישראל הגנה בצבא שירות לשם לישראל שהגיע יחיד (3)
תושב ישראל; שלא להיחשב ביקש הצבאי, אם

הראשונות השנים בשלוש לפחות - לימודים תכנית של חצי בהיקף הלומד סטודנט (4)
ישראל; תושב להיחשב שלא ביקש אם בישראל, לשהייתו,

במוסד או להשכלה גבוהה במוסד בישראל השוהה מחקר או איש מרצה מורה, (5)
לשהייתו הראשונות השנים בשלוש - מוסד אותו בעבור בתפקיד ומשמש אחר הוראה

בישראל;

- מוסד אותו הזמנת פי על בישראל  דת במוסד דתי  תפקיד הממלא דת איש (6)
בישראל; לשהייתו הראשונות השנים בשלוש

הגדרות

יחידים קביעת
חוץ כתושבי

יחידים קביעת
ישראל כתושבי

__________
.126 עמ' התשס"ג, ;530 עמ' התשס"ב, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני
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או אשפוז לצורך לישראל שיקומי שהגיע או במוסד חולים בבית המאושפז חולה (7)
הוראות לגביו חלות היו לא אשפוזו תקופת אילולא ואשר בישראל שהותו בעת שחלה

בהגדרה; פסקת משנה (א)(2)

בישראל. לשהותם הראשונות השנים בחמש - חוץ וספורטאי חוץ עיתונאי (8)

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום תקנות 4. תחילתן של

(7 במרס 2006) התשס"ו באדר ז'
(3-3283 (חמ

אולמרט אהוד   

הממשלה מקום ראש ממלא                                                                                   

ותשלום עבודה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר הכנסה מס  תקנות
התשס"ו-2006 (תיקון), מעסיקים) מס

מס  לחוק  6 וסעיף הכנסה1, מס לפקודת ו–243 166 ,164 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין אני התשל"ה-21975, מעסיקים,

ותשלום ממשכורת ומשכר עבודה (ניכוי מעסיקים מס הכנסה ומס לתקנות 9(א) בתקנה .1
יבוא: (16) אחרי פסקה העיקריות), התקנות (להלן - התשנ"ג-31993 מעסיקים), מס

לפקודה." 40ד או 40ג סעיפים לפי לו המגיעות זיכוי נקודות בשל (17)"

40ד". או "40ג יבוא "40ב" אחרי בפסקה (3), העיקריות, לתקנות א' 2. בתוספת

40ד". או "40ג יבוא "40ב" אחרי בפסקה (3), העיקריות, לתקנות ב' 3. בתוספת

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' אלה ביום תקנות 4. תחילתן של

(7 במרס 2006) התשס"ו באדר ז'

(3-444 (חמ

אולמרט אהוד   

                                                                                   שר האוצר

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשל"ה, עמ' 118.

.741 עמ' התשס"ג, 3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 408;

התשס"ו-2006 (ביטול), בשמירה עבודה שעות תקנות

החוק),  - התשי"א-11951 (להלן ומנוחה, עבודה שעות לחוק סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
עובדים של המספר הגדול ביותר את המייצג הארצי עם ארגון העובדים התייעצות לאחר
ובאישור  33 לחוק, סעיף לפי בדבר הנוגעים מעבידים של רפרזנטטיביים ארציים ארגונים ועם
ולפי הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת והבריאות של הרווחה  העבודה ועדת

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) סעיף

תחילה

9 תיקון תקנה

א' תוספת תיקון

ב' תוספת תיקון

תחילה

__________
.167 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח התשי"א, עמ' 204;

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 322;
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בטלות. - בשמירה, התשי"א-41951 עבודה תקנות שעות .1

בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). ביום ה' תקנות אלה 2. תחילתן של

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז

(3-2618 (חמ

אולמרט אהוד   

והתעסוקה המסחר התעשיה __________                                                                                   שר

.1592 עמ' התשנ"ה, 4 ק"ת התשי"א, עמ' 1639;

התשס"ו-2006 (אגרות), בתעשיה ופיתוח מחקר לעידוד תקנות

התשמ"ד- בתעשיה, ופיתוח מחקר לעידוד לחוק ו–52 3 לפי סעיפים  בתוקף סמכותי  
ועדת ובאישור התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחק 39ב וסעיף  החוק),  - (להלן   11984

אלה: תקנות הכנסת, אני מתקין של הכספים

אלה - 1. בתקנות

לחוק; 9 בסעיף המחקר" - כאמור "ועדת

לחוק; 24 בסעיף - כאמור ערר" "ועדת

כאמור ערר שהגיש מי או אלה תקנות לפי אגרה הטעונה בקשה שהגיש מי -  "מבקש"
לחוק. 23 בסעיף

המבקש ישלם לחוק, 22א(א) המחקר לפי סעיף לוועדת חוזר לדיון בקשה (א) בעד הגשת .2
שקלים חדשים. 5,000 של בסכום אגרה

אגרה המבקש ישלם לחוק, (א1) או לוועדת הערר לפי סעיף 23(א) (ב) בעד הגשת ערר  
שקלים חדשים. 7,000 של בסכום

לחוק, לישראל לפי סעיף 19א(ב) מחוץ אל ייצור זכויות להעברת אישור (ג) בעד בקשת  
שקלים חדשים. 5,000 של בסכום אגרה המבקש ישלם

האגרה  למבקש תושב  (ב),  או (א) משנה תקנת לפי המבקש בקשת  התקבלה  (ד)  
ששולמה.

הדואר. בבנק המבקש אלה ישלם תקנות לפי אגרה 3. (א)

הבקשה. עם הגשת האגרה תשלום בדבר אישור למינהל המבקש ימציא (ב)

לענינם. האגרה שולמה אם כן ערר, אלא או בקשה במינהל יקובלו לא (ג)

השינוי),  - יום (להלן כל שנה של ב–1 בינואר ישתנו 2 בתקנה הנקובים הסכומים (א) .4
היסודי. המדד לעומת החדש המדד של השינוי שיעור לפי

של  מכפלה שהוא הקרוב לסכום יעוגל (א), משנה בתקנת כאמור שהשתנה סכום (ב)  
חדשים. שקלים עשרה

__________
.106 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 100;

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

ביטול

תחילה

הגדרות

אגרות

ואופן מועד
תשלום האגרה

הצמדה
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האמור  עקב שהשתנתה כפי  2 תקנה  נוסח  את ברשומות יפרסם המינהל (ג) ראש  
(א) ו–(ב). בתקנות משנה

זו - בתקנה  (ד)

השינוי; לפני יום לאחרונה שפורסם המדד החדש" - "המדד

הראשון השינוי יום ולענין הקודם, השינוי יום לפני לאחרונה שפורסם המדד - היסודי" "המדד
תחילתן; יום לפני לאחרונה שפורסם המדד - אלה תקנות של תחילתן שלאחר

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

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .5

(14 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ג
(3-2002 (חמ

אולמרט אהוד   

והתעסוקה המסחר התעשיה שר

האוצר ושר                                           
                                                                                

התשס"ו-2006 הבסיסי), בסכום (הפחתה בתעשיה ופיתוח מחקר לעידוד תקנות

בתעשיה, ופיתוח מחקר לעידוד לחוק ו–52 19ב(ז) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור התשמ"ד-11984,

ביצוע לסיום השלישית השנה בתום תחל הבסיסי הסכום יופחת שבמהלכה התקופה .1
שנים. 7 ותימשך המאושרת התכנית

לחלק השווה ובשיעור ,1 בתקופה האמורה בתקנה שנה כל בסיום מועד ההפחתה הוא .2
ההפחתה. סכום של השביעי

(14 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו י"ג
(3-3533 (חמ

אולמרט אהוד   

והתעסוקה המסחר התעשיה שר
ושר האוצר __________

.340 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 100;

לענין ציבוריים גופים (קביעת ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת  צו
התשס"ו-2006 ,(2 (מס' לחוק) 3(ב) סעיף

התשנ"ח-11998  ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק סעיף 3(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני החוק), - (להלן

האמורות הסמכויות יהיו שלו, ביטחון שלממונה ציבורי גוף הוא הכללי הביטחון שירות .1
או  רכב כלי ליווי בעת פעולות אבטחה מבצע גם כשהוא המחויבים, בשינויים 3 לחוק בסעיף

הציבורי. הגוף בהם שפועל למקומות מחוץ אנשים

(2 באפריל 2006) בניסן התשס"ו ד'
(3-3288 (חמ

רא עז ן גדעו   

השר לביטחון הפנים

תחילה

__________
.763 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348;

ההפחתה תקופת

ומועד שיעור
ההפחתה

ציבוריים גופים
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התשס"ו-2006 (תיקון), הנמלים תקנות

התשל"א-11971, חדש],  [נוסח הנמלים לפקודת  ו–61 60 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
והנמלים הספנות רשות הצעת ולפי התשס"ד-22004, והנמלים, הספנות רשות לחוק 31 וסעיף

אלה: תקנות אני מתקין האמור, לחוק 32 פי סעיף על

- לתקנות הנמלים, התשל"א-31971 64 בתקנה .1

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (1)

בהתייעצות תיעשה (א), משנה תקנת לפי התפעולי התור נוהל קביעת "(א1)
הספנות  רשות 10 לחוק סעיף לפי שהוסמכו המורשה, התאגיד או הנמל חברת עם
את  והנמלים), המפעילים הספנות חוק רשות - התשס"ד-2004 (להלן והנמלים,

האמור."; התפעולי התור נוהל חל שעליהם הרציפים

יבוא: (ז) משנה תקנת אחרי (2)

2 לחוק  סעיף לפי שהוקמה הספנות והנמלים - רשות "הרשות" זו, בתקנה "(ח)
והנמלים." הספנות רשות

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
(3-137 (חמ

שטרית מאיר   

בדרכים והבטיחות התחבורה                                                                                    שר
__________

.443 עמ' חדש 20, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

3 ק"ת התשל"א, עמ' 306.

התשס"ו-2006 רשמי), (תקן התקנים אכרזת

עם התייעצות ולאחר התשי"ג-11953, התקנים, לחוק 8(א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
כדלקמן: אני מכריז היצרנים והצרכנים, נציגי

רשמי: תקן הוא הזה הישראלי התקן .1

"ברביקיו",  ("מנגל", וקליה צליה במכשירי לשימוש עץ, או פחמים להצתת חומרים - 5201 ת"י
.2001 מדצמבר בדיקה, ושיטות בטיחות דרישות "גריל"):

תקנים להפקדת  מקומות בדבר בהודעה המפורטים במקומות הופקד האמור התקן  .2
רשמיים2.

פרסומה. מיום שישים ימים אכרזה זו של תחילתה .3

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
(3-95 (חמ

אולמרט אהוד   

והתעסוקה המסחר התעשיה שר
__________

.52 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30;

2 י"פ התשל"ו, עמ' 1871.

64 תיקון תקנה

רשמי תקן

הפקדה

תחילה
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,(3 (מס' תיקון) (חוף הכרמל, אזוריות) המקומיות (מועצות המועצות צו
התשס"ו-2006

לאמור: מצווה אני המקומיות1, המועצות לפקודת ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  

בפרט התשי"ח-21958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
יבוא: (כה)

התשס"ה באלול ז' ביום  הפנים  שר ביד  "והחתומה  אחרי  "מפה",  בהגדרה (1) 
1:10,000 והחתום  מידה בקנה הערוך בתשריט שתוקנה "וכפי יבוא (11 בספטמבר 2005)"

(21 בנובמבר 2005)". התשס"ו בחשון י"ט ביום הפנים שר ביד

יבוא: בסופו (2)

________________________________________________________________________________________________"
במפה; כמסומן 259 ,105 מחלקות 56, 261 וחלק חלקות 260, - 11734 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 91 - 11739 גוש

במפה; כמסומן 13 ,7 מחלקות 6, חלק - 11775 גוש

חלקה 5". - 11775 גוש

(19 במרס 2006) באדר התשס"ו י"ט
(3-136 (חמ

אולמרט אהוד   

ראש הממשלה ממלא מקום
הפנים  שר מקום וממלא  

__________
.256 עמ' חדש 9, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.68 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;

התשס"ו-2006 תחולה), (ביטול ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

התשנ"ו- מצרכים ושירותים, על מחירי פיקוח לחוק סעיף 42(ג) לפי הסמכות בתוקף  
מצווים לאמור: אנו החוק), (להלן - 11996

על - לא יחול 1. החוק

 23 בפרט כאמור בע"מ, ים המלח מפעלי חברת - מתוצרת ולתעשיה לחקלאות אשלג
ו'2 לחוק.  חל פרק שעליהם והשירותים המצרכים להודעה בדבר

(19 במרס 2006). התשס"ו כ"ט באדר ביום צו זה של תחילתו .2

(19 במרס 2006) באדר התשס"ו י"ט
(3-2703 (חמ

אולמרט אהוד   

והתעסוקה המסחר התעשיה                                                                                    שר
ושר האוצר        

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 י"פ התשנ"ו, עמ' 2707.

תיקון פרט (כה)
 בתוספת

הראשונה

ביטול תחולה

תחילה
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ושאיריהם) הכנסת (חברי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ו-2006 ,(2 מס' (תיקון

השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק 1 סעיף  לפי הסמכות בתוקף   
לאמור: הכנסת ועדת מחליטה התשכ"ט-11969,

ושאיריהם),  הכנסת (חברי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות 1 להחלטת בסעיף .1
 - העיקרית) ההחלטה - התש"ל-21969 (להלן

תימחק; ההגדרה "המשכורת האחרונה" - (1)

יבוא : ההגדרה "המשכורת הקובעת" (2) במקום

השכר, - פלוני ביום זכאי  של גמלאות חישוב לענין  - הקובעת" ""המשכורת
לרוב יום באותו המגיע התשנ"ד-31994, הכנסת, לחוק 50 בסעיף כהגדרתו

הגמלה;"; נתבעת שמכוחו הכנסת, חברי

יימחקו; מקומית" - רשות ו"ראש רשות" ראש ההגדרות "סגן (3)

יבוא: לשעבר" "חבר הכנסת ההגדרה אחרי (4)

כחבר לכהן אדם שבו חדל מהיום רצופה שנה של - תקופה הזכאות" ""תקופת
הכנסת."

 - העיקרית 2 להחלטה בסעיף .2
(א) - קטן (1) בסעיף

יבוא: (1) פסקה אחרי (א)

גמלאות לחוק 1א(ב) סעיף להוראות בהתאם לקצבה זכאי הוא "(1א)
תקופת השלים לא אם אף התשכ"ט-1969, השלטון, ברשויות משרה לנושאי

;".(1) בפסקה האמורות מהתקופות הכנסת כחבר כהונה

תימחק; - (2) פסקה (ב)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

לגביו לשעבר, שהתקיים הכנסת חבר (א), קטן הוראות סעיף אף על "(א1)
ואשר קטן, סעיף באותו (1א) או   (1) בפסקה המפורטים מהתנאים תנאי
כל לו תשולם רצופים, חודשים שישה על שעלתה תקופה בתפקיד כיהן
שהוא בסכום קצבה כחבר הכנסת, מלכהן שבו חדל מהיום החל חייו, ימי
כהונתו חודשי כפול במספר המשוקללת מהמשכורת הקובעת האחוז ששית

- זה קטן בסעיף בכנסת;

לחבר הגמלה, חישוב המגיע ביום - השכר לתפקיד" קובעת "משכורת
בתפקיד; המכהן הכנסת

מחולק כשהוא שלהלן הסכומים כל סך - משוקללת" קובעת "משכורת
בכנסת: הכהונה חודשי במספר

1 תיקון סעיף

 2 תיקון סעיף

__________
1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.

.470 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ל, עמ' 33;

3 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.
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כחבר כהונתו חודשי במספר כפול הקובעת המשכורת (1)
בתפקיד שכיהן הכנסת וכחבר בתפקיד, כיהן שלא הכנסת

רצופים; חודשים שישה על עלתה שלא לתקופה

חודשי במספר כפול לתפקיד, הקובעת המשכורת (2)
לתקופה בו שכיהן תפקיד לכל תפקיד, באותו הכהונה

רצופים; חודשים שישה על שעלתה

ועדה יושב ראש הכנסת, יושב ראש האופוזיציה, סגן - ראש "תפקיד"
שר."; סגן הכנסת, של

"לגיל שישים". יבוא וחמש" ארבעים "לגיל במקום מקום, בכל (ב), בסעיף קטן (3)

 - העיקרית 6 להחלטה בסעיף .3

- (א) קטן בסעיף (1)

תימחק; תקופה" - "למעט במילים הסיפה המתחילה ,(1) בפסקה (א)

יימחקו; - ו–(4) (2) פסקאות (ב)

והמילים (א)(5)", קטן "בסעיף יבוא (א)(4) או (5)" קטן "בסעיף במקום (ב), קטן בסעיף (2)
יימחקו. - או" מקומית רשות "כראש

בטל. - העיקרית להחלטה 6א סעיף .4

בטל. - העיקרית להחלטה 10 סעיף .5

בטלים. להחלטה העיקרית - ו–14ב 14א ,14 ,13 סעיפים .6

יבוא: העיקרית להחלטה 15 סעיף במקום .7

הסתגלות משנה,"מענק למעלה הכנסת לשעבר שכיהן תקופה רצופה של חבר (א) .15
כהונה לכל שנת הקובעת המשכורת של בשיעור למענק הסתגלות זכאי
על שש יעלה לא המענק שסכום ובלבד לכהונתו, השניה החל מהשנה
חלק בעד ,(2)9 בסעיף האמור אף על זה, לענין הקובעת; המשכורת פעמים

יחסי. מענק בשיעור כהונה ישולם שנת של

הסתגלות: למענק זכאים יהיו לא אלה (ב)

;70 לאחר שהגיע לגיל לכהן שחדל חבר הכנסת לשעבר (1)

לשר, בתוך או שנתמנה לכנסת לשעבר שנבחר חבר הכנסת (2)
לכהן לאחרונה  חדל שבו מהיום  חודשים  חמישה של תקופה 

או כשר; הכנסת מכהן כחבר עוד הוא כל כחבר בכנסת,

כשר; מכהן הוא כל עוד כשר, לשעבר שמכהן הכנסת חבר (3)

ושקצבתו, תקציבית לפנסיה  הזכאי לשעבר  הכנסת חבר (4)
אחרת כמשמעותה קצבה בצירוף ובין בלבד זו פי החלטה על בין

הקובעת. מהמשכורת יותר או ל–70% מגיעה ,26 בסעיף

והתקיים לגביו הסתגלות, מענק לשעבר הכנסת קיבל חבר (1) (ג)
ובדרך במועד שקיבל המענק את יחזיר (ב)(2), קטן בסעיף האמור

הכנסת. חשב שיורה

6 תיקון סעיף

6א ביטול סעיף

10 ביטול סעיף

,13 סעיפים ביטול
ו–14ב 14א ,14

15 החלפת סעיף
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הסתגלות בשל למענק לשעבר הכנסת חבר זכאי לא היה (2)
כהונה - זו  (בפסקה  (3) או  (ב)(2)  קטן בסעיף כאמור כהונה
לכהונה שקדמה  הכהונה תקופת גם בחשבון תובא נוספת), 
עם לו זכאי  שהוא ההסתגלות מענק חישוב לצורך הנוספת 
הנוספת בכהונה חדל לכהן הנוספת, ובלבד שאם  כהונתו סיום

הסתגלות. כל מענק יקבל לא - 70 לגיל שהגיע לאחר

למענק זכאי  שהיה לשעבר הכנסת חבר זה, בסעיף האמור אף על  (ד)
בסכום הסתגלות מענק חייו בכל יקבל לא אחת, מפעם יותר הסתגלות

המשכורת הקובעת." פעמים על תשע העולה

בטלים. - העיקרית להחלטה ו–16 15א סעיפים .8

בטל. - (ב) קטן סעיף העיקרית, להחלטה 20 בסעיף .9

"כאשר במילים המתחילה הסיפה העיקרית, להחלטה 26ב(א)(2) בסעיף .10 
תימחק. - מצורפת"

לאוצר "ישלם במילים המתחילה  הסיפה במקום העיקרית,  להחלטה 27(ג) בסעיף .11
לנכותו, ניתן שלא הסכום את חודשים, שלושה בתוך המדינה, לאוצר "ישלם יבוא המדינה"

הכנסת". ובדרך שיורה חשב במועד

 - העיקרית 29 להחלטה בסעיף .12

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

הכנסת חבר וכן זו, החלטה לפי לקצבה הזכאי לשעבר הכנסת חבר (1) "(א)
תקופת מלוא הכנסת  כחבר שכיהן ובלבד צוברת לפנסיה הזכאי  לשעבר
בחוק הקבועה התקופה את בין אם השלימה לפחות, אחת כנסת של כהונתה
תקופת במשך זכאים, לפחות, רצופות שנים שלוש או כן, לפני נתפזרה אם ובין
נייח וברדיו– בטלפון ושימוש בגין אחזקה הוצאותיהם של הזכאות, לתשלום
שנות  במספר מוכפל כשהוא לשנה, חדשים 841 שקלים של בסכום טלפון–נייד,
8,406 שקלים  על יעלה לא הכולל ובלבד שהתשלום הכנסת, כחברי כהונתם

חדשים לשנה.

שנה (בפסקה  כל ב–1 בינואר של יעודכנו בפסקה (1) הנקובים (2) הסכומים
ליום שקדם בחודש שפורסם המדד עליית שיעור לפי העדכון), יום - זו
הסכומים הקודם; העדכון ליום שקדם בחודש שפורסם המדד לעומת העדכון
מדד - "המדד" זו, בפסקה הקרוב; החדש לשקל יעוגלו כאמור המעודכנים

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."; המחירים

יבוא: (א1) אחרי סעיף קטן (2)

בעד יינתן סעיף זה לפי טלפון שירותי בעד לשעבר לחבר הכנסת התשלום "(א2)
רדיו–טלפון–נייד מכשיר ובעד לשעבר הכנסת חבר של בביתו אחד נייח טלפון קו

שמו והנמצא בשימושו." הרשום על אחד

יבוא: העיקרית להחלטה 29א סעיף במקום .13

חבר הכנסת"עיתון וכן לפי החלטה זו, לשעבר הזכאי לקצבה חבר הכנסת 29א.
תקופת הכנסת מלוא כחבר שכיהן ובלבד צוברת הזכאי לפנסיה לשעבר

סעיפים ביטול
ו–16 15א

 20 תיקון סעיף

26ב תיקון סעיף

27 תיקון סעיף

29 תיקון סעיף

29א החלפת סעיף



10.4.2006 התשס"ו, בניסן י"ב ,6475 התקנות 717קובץ

הקבועה את התקופה השלימה אם בין לפחות, כנסת אחת של כהונתה
זכאים, לפחות, רצופות שנים או שלוש כן, לפני נתפזרה אם ובין בחוק
אחד יומי  עיתון על מינוי  בעד  הוצאות להחזר  הזכאות,  תקופת במשך 

בחירתם." לפי בישראל, המודפס

"סעיפים". יבוא 29א," ,29 15א, במקום "סעיפים להחלטה העיקרית, 31א בסעיף .14

.",6 יבוא "סעיף 13 או 16" "סעיפים 6, במקום העיקרית, 34 להחלטה בסעיף .15

לשעבר הכנסת חבר על זו החלטה תחול עד (ה), (ב) קטנים בסעיפים לאמור בכפוף (א) .16
השבע עשרה. החל מהכנסת שנבחר לראשונה

החל  הכנסת כחבר לכהן שחדל לשעבר  הכנסת חבר על  יחולו אלה הוראות (ב)  
עשרה: השבע מהכנסת

כאמור  העיקרית 1 להחלטה בסעיף האחרונה" "המשכורת ההגדרה מחיקת (1)
זו; להחלטה (1)1 בסעיף

בסעיף כאמור העיקרית להחלטה 6(א)(1) סעיף של הסיפה מחיקת (2) 
זו; להחלטה  3(1)(א)

זו; להחלטה בסעיף 7 כנוסחו העיקרית 15 להחלטה סעיף (3)

זו; להחלטה בסעיף 8 כאמור העיקרית ו–16 להחלטה 15א ביטול סעיפים (4)

זו; להחלטה בסעיף 9 כנוסחו העיקרית 20 להחלטה סעיף (5)

סעיף 15א זו, לענין 14 להחלטה בסעיף כנוסחו העיקרית להחלטה 31א סעיף (6)
העיקרית; להחלטה

 16 סעיף  לענין זו,  להחלטה  15 בסעיף  כנוסחו העיקרית להחלטה  34 סעיף (7)
העיקרית. להחלטה

(2)1 בסעיף  כנוסחה העיקרית להחלטה  1 בסעיף  הקובעת" "המשכורת ההגדרה (ג)  
חבר על יחולו זו, להחלטה (2)2 בסעיף כנוסחו העיקרית להחלטה 2(א1) להחלטה זו, וסעיף
הכנסת חבר על וכן עשרה, השבע מהכנסת החל הכנסת כחבר לכהן שחדל לשעבר הכנסת
תחילתה יום עד (20 במרס 2006) התשס"ו באדר כ' מיום הכנסת כחבר לכהן שחדל לשעבר
ההחלטה לפי לה זכאי מהקצבה שהוא כדי לגרוע בכך ובלבד שאין עשרה השבע הכנסת של

זו. החלטה של תחילתה ערב כנוסחה העיקרית

להוון  על בקשה זו, יחול 11 להחלטה בסעיף כנוסחו העיקרית, להחלטה (ד) סעיף 27(ג)  
זו. החלטה של תחילתה לאחר שהוגשה

חבר על גם יחול זו, להחלטה (2)12 בסעיף כנוסחו העיקרית, להחלטה (ה) סעיף 29(א2)  
השבע עשרה. הכנסת לפני לראשונה שנבחר הכנסת לשעבר

(19 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ג
(3-193 (חמ

ו ל לו בנ דניאל   

הכנסת ראש ועדת יושב
  

31א תיקון סעיף

34 תיקון  סעיף

תחולה
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שונות) שוטרים והוראות בירור קבילות (דין משמעתי, המשטרה  צו
למשמעת), התשס"ו-2006 דין (כינון בית

שוטרים  קבילות בירור משמעתי, (דין המשטרה לחוק  42 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - והוראות שונות), התשס"ו-12006

משמעת. בעבירות שוטרים שידון למשמעת דין בית בזה מכונן .1

בירושלים. משטרת ישראל הארצי של הוא המטה הדין למשמעת של בית מושבו מקום .2

(29 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ט
רב–ניצב , קראדי משה  (3-3600 (חמ

ישראל משטרת של הכללי המפקח                                                                                   
__________

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 130.

דין בית כינון
למשמעת

מקום מושב




