
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

470 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   החוק), תוקף שעה) (הארכת (הוראת והכניסה לישראל האזרחות צו

470 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה) (תיקון), עזה) (הוראת תושבי רצועת לישראל (פטור הכניסה צו

470   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 זרים), מומחים למעסיקי (פטורים זרים עובדים תקנות

471 התשס"ז-2007. . . . . . .   (תיקון), לחוק) 198 לפי סעיף בעררים ערר בוועדות הדין (סדרי והבניה תקנות התכנון

472 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המידע (אגרות), חופש הודעת

16 בינואר 2007 6553 התשס"ז בטבת כ"ו
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החוק),  תוקף שעה) (הארכת (הוראת והכניסה לישראל האזרחות  צו
התשס"ז-2007

התשס"ג-2003  (הוראת שעה), לישראל האזרחות והכניסה לחוק סעיף 5 לפי סמכותה  בתוקף
לאמור: הממשלה מצווה הכנסת, ובאישור החוק), - (להלן

(15 באפריל 2007). התשס"ז עד יום כ"ז בניסן יוארך החוק .1
(16 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ו

אולמרט אהוד  (3-3416 (חמ

הממשלה __________                ראש

                                                                                 .1002 עמ' התשס"ו, ק"ת 1 ס"ח התשס"ג, עמ' 544;

(תיקון), שעה) (הוראת עזה) רצועת תושבי (פטור לישראל הכניסה  צו
התשס"ז―2007

התייעצות ולאחר התשי"ב-11952, הכניסה לישראל, לחוק 17(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מצווה אני הכנסת, הסביבה של והגנת הפנים ועדת עם

התשס"ה-22005, שעה), (הוראת עזה) רצועת תושבי (פטור לישראל הכניסה לצו 2 בסעיף .1
בטבת התשס"ח ליום כ"ב יבוא "עד (16 בינואר 2007)" התשס"ז בטבת כ"ו ליום "עד במקום

(31 בדצמבר 2007)".

(10 בינואר 2007) התשס"ז בטבת כ'
ן בר–או ני ו ר  (3-2597 (חמ

הפנים שר                                                                                   __________
1 ס"ח התשי"ב, עמ' 357.

.992 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"ה, עמ' 1010;

התשס"ז―2007 זרים), מומחים למעסיקי (פטורים זרים עובדים תקנות

 - התשנ"א-11991 (להלן זרים, עובדים לחוק ו–6ג(ב) 1י(ג)(2) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
ועדת הכנסת, ובאישור של הכספים ועדת באישור האוצר, ושר הפנים בהסכמת שר החוק),

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה

אלה - 1. בתקנות
התשי"ח-21958; להשכלה גבוהה, המועצה - חוק המועצה" "חוק

אחד מאלה: - גבוהה" "מוסד להשכלה

המועצה; לחוק 9 סעיף לפי שקיבל הכרה מוסד (א)

המועצה; לחוק 21א סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד (ב)

המועצה; לחוק 28א סעיף לפי הוכר שהוא מעניק שהתואר מוסד (ג)

והוא בעמדה בכירה בארגון או מחלקות של ארגון את יעדיו הקובע או אדם המכוון "מנהל" -
להעסיק סמכות פיקוח, שליטה, באמצעות הארגון שירותי אספקה של לפעילות ואחראי

אדם; בכוח הקשורות אחרות פעילויות על או כך על להמליץ או עובדים ולפטר

לפי העסקתו את להתיר החליט דעתו, לפי שיקול שהממונה, זר עובד - מומחה" זר "עובד
מאלה: אחד בתפקיד לחוק, 1יג סעיף

להשכלה גבוהה; במוסד חוקר מרצה או (1)

2 תיקון סעיף

__________
.360 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"א, עמ' 112;

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

הגדרות

תארכת תוקף
החוק
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רופא או לימודית, השתלמות במסגרת חולים בבית המועסקים אחות או רופא (2)
הבריאות; משרד בהמלצת והכל חולים, בבית המועסק מומחה

רבה של אמון אישי בתאגיד מידה במשרה הדורשת בכיר מנהל, נציג בכיר או עובד (3)
והתעסוקה המסחר התעשיה חוץ במשרד סחר מנהל מינהל בהמלצת בין–לאומי, או זר

- המשרד); (להלן

בעבור למילוי תפקיד לישראל מחוץ תקשורת גורם ידי על כתב שנשלח או צלם (4)
העיתונות הממשלתית; לשכת בהמלצת ישראל, גורם בתוך אותו

במשרד; היהלומים על המפקח בהמלצת יהלומן, (5)

מדינת קונסולרי של או סגל דיפלומטי איש נתמך של משפחה בן או זוג, ילד בן (6)
החוץ; נציג משרד בהמלצת ישראל, מדינת של בין–לאומית בהתאם למחויבות חוץ,

חודשים שלושה על עולה  שאינה לתקופה לישראל הנכנס ספורטאי  או אמן (7)
לביצוע משימה זמנית;

בין–לאומית מחויבות פי על זרה ספנות חברת או זרה תעופה חברת של בכיר סגל (8)
ישראל. מדינת של

עובד זר מומחה. של מעביד על לחוק לא יחולו ו–1ו 1ה 1ג, סעיפים הוראות .2

שהעובד מבוטח בתנאי מומחה, זר עובד של מעביד על יחולו לחוק לא 1ד סעיף הוראות .3
והבטחת שלא כדין העסקה (איסור עובדים זרים לפי צו לביטוח דומה רפואי בהיקף בביטוח

התשס"א-32001. לעובד), בריאות שירותי (סל הוגנים) תנאים

לחוק. 1י סעיף לפי שנתית מאגרה פטור מומחה זר עובד של מעסיקו .4
אלה. תקנות פרסומן של ימים מיום שלושים ,4 תקנה תחילתה של .5

(20 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ט
ישי הו אלי  (3-3586 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

3 ק"ת התשס"א, עמ' 729.

198 לחוק)  לפי סעיף בעררים ערר בוועדות הדין (סדרי והבניה תקנות התכנון
התשס"ז―2007 (תיקון),

הפנים, שר בהסכמת התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 12ד לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: מתקינה תקנות אני

סעיף 198 לחוק),  לפי בעררים ערר בוועדות הדין (סדרי והבניה התכנון 1 לתקנות בתקנה .1
- העיקריות) התקנות - (להלן התשנ"ח-21997

12ו"; סעיף "לפי יבוא 12א" סעיף "לפי במקום "הוועדה", או ערר" "ועדת בהגדרה (1)

יבוא: "ערר" ההגדרה במקום (2)

תביעה לגבי לחוק 18(ד) סעיף לפי מקומית החלטה של ועדה על ערר - ""ערר"
סעיף  לפי מקומית ועדה של החלטה על ערר 198 לחוק, סעיף לפי לפיצויים
לחוק 198(ה)(4) סעיף לפי מכריע  שמאי של החלטה על ערר לחוק,  198(ד)
הטבעי, הגז משק לחוק 28(ה)(3) סעיף לפי של ועדה מקומית החלטה על וערר

הטבעי);". הגז משק חוק - (להלן התשס"ב-32002

אי-תחולת
1ה 1ג, סעיפים

לחוק ו-1ו

מאגרה פטור
שנתית

לתחולת סייג
לחוק 1ד סעיף

תחילה

1 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

.1152 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשנ"ח, עמ' 114;

3 ס"ח התשס"ב, עמ' 55.
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עותקים". "בארבעה יבוא עותקים" "בשישה במקום העיקריות, לתקנות 2 בתקנה .2
- לתקנות העיקריות 3(א) בתקנה .3

שלו"; ומספר פקסמילה טלפון מספר יבוא "וכן בסופה (1) בפסקה (1),

שלו"; ומספר פקסמילה טלפון מספר יבוא "וכן בסופה (2) בפסקה (2),

בדבר". "ההודעה יבוא על" המקומית הוועדה "הודעת במקום (3) בפסקה (4),

יבוא: (2) פסקה אחרי העיקריות, לתקנות 4 בתקנה .4
- הטבעי הגז משק לחוק 28(ה)(3) סעיף לפי מקומית  ועדה החלטת על  בערר (3)"

המקומית." הוועדה

יבוא שעליהן" השמאי דעת מחוות "העתקים במקום העיקריות, לתקנות 6(ב) בתקנה .5
החומר שעליו". "העתקים מן

המשיבים"  תשובת "קבלת במילים המתחילה הסיפה במקום העיקריות, 17 לתקנות בתקנה .6
בערר". הדיון "סיום יבוא

לגבי עררים והן יחולו בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), ביום י"א תקנות אלה 7. תחילתן של
לאחריו. או התחילה ביום הערר לוועדת שהוגשו

(9 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ט
לבני פי  צי  (3-2677 (חמ

המשפטים שרת מסכים.                                                    אני               

ן בר–או ני  ו                          ר
שר הפנים                  

 
התשס"ז―2007 המידע (אגרות), חופש הודעת

 - התשנ"ט-11999 (להלן (אגרות), המידע חופש לתקנות 7(ד) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לאמור: אני מודיע התקנות),

ספטמבר  בחודש שפורסם המדד ספטמבר2006 לעומת בחודש המדד שפורסם של השינוי עקב .1
להלן: כמפורט התשס"ז (1 באוקטובר 2006), ט' בתשרי מיום הסכומים בתקנות 2005, יהיו

חדשים בשקלים

(1 אגרת בקשה (תקנה (1)85.00

(2 אגרת טיפול (תקנה (2)46.00

- 3(א)) אגרת הפקה (תקנה (3)

עמוד צילום 1.15(א) לכל

מחשב לדיסקט 4.55(ב)

והפקה טיפול  באגרות לשאת התחייבות לקבלת בסיס סכום  (4)
(4 (תקנה

227.00

(4 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ד
לה שי משה  (3-2916 (חמ

המנהל הכללי ממלא מקום                                                                                    

המשפטים משרד של
__________

.(86)10 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 860;

4 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה

17 תיקון תקנה

ותחולה תחילה

הסכומים עדכון

2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה




