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תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( )תיקון(, התשס"ז―2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)א()2( ו–25 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

)ערובה(, התשנ"ו-21996  אדם  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  בתקנות  מקום  1. בכל 
)להלן - התקנות העיקריות(, במקום "משרד העבודה והרווחה" יבוא "משרד התעשיה המסחר 

והתעסוקה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

2. במקום תקנה 3א לתקנות העיקריות יבוא:
"קבלן כוח אדם 
הנותן שירותים 

בין–ארציים

3א. על קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם בין–ארציים לפי סעיף 10 
לחוק, יחולו הוראות תקנות אלה, בכפוף לשינויים המפורטים להלן:

)1( לענין ערובה יחולו הוראות אלה:

)א( הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערבות כאמור 
בפסקה )5( להגדרה "נכס פיננסי" שבתקנה 1;

)ב( על אף האמור בתקנה 3, סכום הערובה לפי תקנה זו יהיה 
בסך 5,714 שקלים חדשים לכל עובד שאינו תושב ישראל, שקבלן 
כוח האדם ביקש היתר להעסיקו, וזאת להבטחת הוצאות קבלן 
כוח האדם בשל שכר עבודה העולה בשליש על שכר המינימום 
לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-31987, לכל עובד 
שאינו תושב ישראל, שביקש היתר להעסיקו; לענין זה, "הוצאות 

בשל שכר עבודה" - לחודש, לרבות כל אלה:

הכנסה  למס  חובה  ותשלומי  שכר  בעד  )1( תשלומים 
ולמוסד לביטוח לאומי;

)2( תשלומים לקרן לפי פרק ד' לחוק עובדים זרים;

)3( תשלומים לביטוח רפואי שעולים על השיעור שניתן 
לניכוי לפי תקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 
דמי  בעד  מהשכר  ניכוי  )שיעור  הוגנים(  תנאים  והבטחת 

ביטוח רפואי(, התשס"ב-42001;

לחוק  י'  פרק  לפי  זרים  עובדים  העסקת  על  )4( היטל 
להשגת  חקיקה  )תיקוני  ישראל  כלכלת  להבראת  התכנית 
 2003 והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  יעדי התקציב 

ו–2004(, התשס"ג-52003.

)ג( סכום הערובה האמור בפסקת משנה )ב( יעודכן ב–1 בינואר 
של כל שנה לפי שיעור עליית השכר הממוצע כהגדרתו בחוק 
לעומת השכר  ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995,  הביטוח הלאומי 

הממוצע כפי שהיה ב–1 בינואר של השנה שקדמה לה;

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514.

3 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

4 ק"ת התשס"ב, עמ' 66.

5 ס"ח התשס"ג, עמ' 386.

שינוי מונח

החלפת תקנה 3א
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2)א(,  בתקנה  הקבועים  הערובה  מתן  ממועדי  לגרוע  )ד( בלי 
קבלן שניתן לו היתר להעסיק עובד זר נוסף על אלה שכבר הותר 
ימציא ערובה במועד מתן ההיתר בעבור העובד  לו להעסיקם, 

הנוסף;

)2( תקנה 5 תיקרא כאילו במקום תקנות משנה )א( ו–)ב( נאמר:

")א( השר ימנה ועדה מייעצת של 3 חברים כמפורט להלן:

המסחר  התעשיה  משרד  של  המשפטי  )1( היועץ 
והתעסוקה או נציגו;

)2( רואה חשבון;

)3( נציג ציבור שימליץ עליו השר.

)ב( הוועדה המייעצת תקיים את דיוניה אם בפתיחת הישיבה 
נכחו שניים לפחות מחבריה";

)3( בתקנה 7 -

)א( במקום תקנת משנה )א( יקראו:

")א( התקיימה עילה לחילוט לפי תקנה 6, יודיע השר על 
כך לקבלן כוח האדם וייתן לו, ולנציג עובדים שלדעתו נוגע 
בדחיפות  בהתחשב  סביר  זמן  פרק  בתוך  הזדמנות,  בדבר, 

הענין, להשמיע את טענותיהם לפני הוועדה."

המייעצת"  הועדה  ראש  "יושב  במקום  )ג(,  משנה  )ב( בתקנת 
יבוא "השר"."

ו' בתשרי התשס"ז )28 בספטמבר 2006(
ישי הו  אלי )חמ 3-2738(  

                                                                                   שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזת העיריות )טירת כרמל( )תיקון(, התשס"ז-2006
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 

בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

1. בתוספת לאכרזת העיריות )טירת כרמל(, התשנ"ב-21992 -
 ,10717  ,10716  ,10714  ,10713  ,10690  ,10688-10686  ,10679-10674 "גושים  )1( במקום 
10723-10721, 10728-10726, 11069, 12300 - בשלמותם" יבוא "גושים 10674 עד 10679, 

10721 עד 10723, 10726 עד 10728, 11069, 12300, 12540 - בשלמותם";

)2( המילים "גוש 12540 - לא מוסדר" - יימחקו;

)3( במקום "גוש 10725 - פרט לחלקות 16 עד 18, 68, 69 וחלק מחלקות 17, 19 כמסומן 
במפה" יבוא "גוש 10725 - פרט לחלקות 16 עד 18, 68, 69 וחלק מחלקות 1 עד 15, 20 

כמסומן במפה".

י' באלול התשס"ו )3 בספטמבר 2006(
ן בר–או ני  ו ר )חמ 3-1926(  

                                                                                   שר הפנים
__________

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

2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1480; התשס"ו, עמ' 67.

תיקון התוספת
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צו  המועצות המקומיות )ב( )איכסאל, תיקון(, התשס"ז-2006
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב(, התשי"ג-21953, במקום פרט )כט( יבוא:
")כט( המועצה המקומית איכסאל.

תאריך הקמתה: כ"ה בסיון התשי"ט )1 ביולי 1959(

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים: 16902 עד 16904, 16906 עד 16916, 16926, 16927 - בשלמותם;

גוש בהסדר 16899 - בשלמותו;

16900 -  חלקה 4 וחלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה הערוכה בקני מידה 1:10,000 
)3 בספטמבר 2006(, שהעתקים  י' באלול התשס"ו  ביום  ביד שר הפנים  והחתומה 
ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת 

עילית ובמשרד המועצה המקומית איכסאל )להלן - המפה(;

16901 -  חלקות 4 עד 9 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

16905 -  חלקות 3 עד 25 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

16921 - פרט לחלקות 12 עד 14;

16917 -  חלקה 4 וחלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

16919 - חלקות 2 עד 7;

16922 - חלקה 1 וחלק מחלקה 6 כמסומן במפה;

16923 -  חלקה 1 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפה."

י' באלול התשס"ו )3 בספטמבר 2006(
ן בר–או ני  ו ר )חמ 3-701(  

                                                                                   שר הפנים
__________

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

2 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשי"ט, עמ' 1614; התשנ"ה, עמ' 1652.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק יזרעאל, תיקון(, התשס"ז-2006
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

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

)1( בהגדרה "מפה", אחרי "והחתום ביד שר הפנים ביום כ' באב התשס"ה )25 באוגוסט 
2005(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים 

ביום ו' בתמוז התשס"ו )2 ביולי 2006(";

)2( במקום השטח המתואר לצד היישוב דברת יבוא:

"גושים 16924, 16925, 16928, 16929, 16976 עד 16986, 17020, 17021, 17023, 17024 
- בשלמותם; חלקי גושים: 16920 עד 16923, 17022 - כמסומן במפה";

החלפת פרט )כט( 
בתוספת הראשונה

החלפת פרט )נה( 
בתוספת הראשונה

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 2156; התשנ"ה, עמ' 1646; התשס"ה, עמ' 1011.
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)3( במקום השטח המתואר לצד היישוב תל עדשים יבוא:

"גושים 16559, 16825 עד 16842, 16918 - בשלמותם;

16920  ,16919  ,16917  ,16905  ,16900  ,16565  ,16560  ,16559  ,16558 גושים:   חלקי 
- כמסומן במפה."

ו' בתמוז התשס"ו )2 ביולי 2006(
ן בר–או ני  ו ר )חמ 3-136(  

                                                                                   שר הפנים

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית( 
)תיקון(, התשס"ז―2006

ושירותים, התשי"ח-11957, אני  5 לחוק הפיקוח על מצרכים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
מצווה לאמור:

1. במקום סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תשלומים בעד גז המסופק במערכת 
מרכזית(, התשמ"ט-21989, יבוא:

3. ספק רשאי לגבות מצרכן ריבית פיגורים על חשבון שלא שולם במועדו "ריבית פיגורים
בשיעור שלא יעלה על ריבית הפיגורים כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי 
ריבית החשב הכללי שפורסמה ברשומות לאחרונה לפני תשלומו בפועל של 

כל חשבון."

2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( והוא יחול לגבי 
חשבון שהונפק מיום התחילה ואילך.

י"ב בתשרי התשס"ז )4 באוקטובר 2006(
ר עז אלי בן   ) פואד ( ן  מי בני )חמ 3-565(  

                                                                                   שר התשתיות הלאומיות

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

2 ק"ת התשמ"ט, עמ' 1279; התש"ן, עמ' 340; התשנ"ה, עמ' 1445.

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשס"ז-2006

התשל"ט-11978  שירותים(,  )שכר  הנוטריונים  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

בתמוז  י"ט  ביום  החל  לתקנות,   1 תקנה  נוסח  לצרכן  המחירים  במדד  התנודות  1. עקב 
התשס"ו )15 ביולי 2006( הוא כך:

1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון שכר "שכר שירותים
בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס ערך 

המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

החלפת סעיף 3

תחילה

__________
1 ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשס"ו, עמ' 393.

שינוי סכומים
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1. אימות חתימה -

138)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

54)ב( כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

היה  הזולת  בשם  מסמך  על  שהחותם  )ג( אישור 
לפי  השכר  על  נוסף  חתימה  לכל  לכך,  מוסמך 

54פסקאות )א( או )ב(

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם 
האישור  על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על 
54כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו, לכל העתק כאמור

כרוך  )ד(  עד  )א(  בפסקאות  כאמור  השירות  )ה( היה 
61בתרגום המסמך בידי הנוטריון - ייווסף סכום של 

2. )א( אישור העתק צילומי של מסמך -

54לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

אחד,  צילומי  יותר מהעתק  אחד  במעמד  )ב( אושרו 
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

18לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

3. )א( אישור נכונות של תרגום -

שבנוסח  הראשונות  המילים  מאה  )1( עד 
174המתורגם

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
138אלף מילים

נוספות או חלק מהן, מעל  )3( לכל מאה מילים 
67אלף המילים הראשונות

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
54תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

הירושה,  לחוק   22 סעיף  לפי  הנערכת  צוואה  4. אישור 
התשכ"ה-21965 -

202)א( לחותם ראשון

104)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
61צוואה, לכל אישור

)ד( היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, 
61ייווסף סכום של

__________
2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.
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בשקלים חדשים

5138. אישור שפלוני נמצא בחיים

בדרך  או  בשבועה  שניתן  תצהיר  של  ואישור  6. קבלה 
אחרת -

140)א( למצהיר הראשון

55)ב( לכל מצהיר נוסף

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ג( ניתן 
54תצהיר, לכל אישור נוסף

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו 
885עולה על 62,400 שקלים חדשים

חדשים  שקלים   62,400 על  האמור  הסכום  )ב( עלה 
של  ממשרדו  הנסיעה  הוצאות  על  נוסף  הכל 

1,895הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, 
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה 
בתעריף המינימלי המומלץ 

של לשכת עורכי הדין, 
ובאין קביעה כאמור - 

הסכום שנקבע בו לפעולה 
הדומה לה ביותר, ובאין 

קביעה - 223

לפי  לעשותן  מוסמך  שנוטריון  פעולות  9. )א( עשיית 
בקשתו  פי  ועל  הנוטריון  של  במשרדו  שלא  דין,  כל 
 - אחר  במקום  לתתו  השירות  מקבל  של  המפורשת 
למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף 
על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8, לפי הענין, ונוסף על 
הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות 
וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

מיציאת  ממנה  חלק  או  הראשונה  )1( לשעה 
הנוטריון ממשרדו ועד שובו

450

138)2( לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה

)ב( נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת 
ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של 
כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה 
כאמור בפסקה )א( כחלקו בסך כל מבקשי שירות 

באותו מעמד
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שיעור השכר

בשקלים חדשים

מקבל  הזמנת  לפי  משרדו  את  הנוטריון  )ג( יצא 
השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה 
נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות 
בפסקה  כמפורט  לשכר  זכאי  הנוטריון  יהא  בו, 
של  ממשרדו  הנסיעה  להוצאות  וכן  ו–)2(  )א()1( 
השירות  למתן  מיועד  שהיה  למקום  הנוטריון 

וחזרה

או  למחרת   8.00 עד   19.00 השעות  בין  השירות  10. ניתן 
בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 ייווסף לשכר שיעור 

של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8

11. אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2)ג1( לחוק יחסי 
307"ממון בין בני זוג, התשל"ג-31973

א' בחשון התשס"ז )23 באוקטובר 2006(
שילה )חמ 3-1216(     משה 

                                                                                   ממלא מקום המנהל הכללי של
משרד המשפטים   

_________
3 ס"ח התשל"ג, עמ' 276; התשנ"ה, עמ' 136.
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