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תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול( )תיקון(, 
התשע"ג   -2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 267ג ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט-11999 )להלן -  החוק(, 
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני 

מתקינה תקנות אלה:      

תגמול(,  מדיניות  לקבוע  החובה  לעניין  )הקלות  החברות  לתקנות   2 תקנה  אחרי    1
התשע"ג-22013 )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא: 

"מדיניות תגמול 
הפטורה מאישור 
האסיפה הכללית 

ומסעיף 267ב לחוק

טעונה  אינה  אלה  כל  בה  שמתקיימים  תגמול  מדיניות  2א   
ולא  לחוק,  267א)א(  סעיף  לפי  הכללית  האסיפה  אישור 

יחולו לגביה הוראות סעיף 267ב לחוק: 

בתנאי הכהונה וההעסקה של כל נושא משרה שאינו   )1(
דירקטור, ושל יושב ראש דירקטוריון המכהן בחברה בהיקף 

משרה מלאה או חלקית, מתקיימים כל אחד מאלה:

הכהונה  תנאי  של  לחברה  הכוללת  העלות  )א( 
של  העסקתו  תנאי  עלות  על  עולים  לא  וההעסקה 
מנהל כללי במשרד ממשלתי, הידועה במועד תחילת 
בשינויים  המשרה,  נושא  של  ההעסקה  או  הכהונה 
אם  זה  מסכום  יחסי  חלק  או  הנדרשים,  ובהתאמות 

המשרה היא חלקית, לפי היקף המשרה; 

משתנים  רכיבים  כוללים  אינם  ההעסקה  תנאי  )ב( 
הוניים שאינם מסולקים במזומן;

למעט  לדירקטור,  המשולמים  ההוצאות  והחזר  הגמול   )2(
על  עולים  אינם   ,)1( בפסקה  כאמור  דירקטוריון  ראש  יושב 
הסכום המרבי לפי תקנות 4 עד 6 לתקנות החברות )כללים 

בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס-32000;  

אחרת  משרה  כנושא  גם  שמכהן  לדירקטור  התגמול   )3(
בחברה הוא לפי פסקה )1( בלבד; 

או  במישרין  פיננסית,  או  ריאלית  פעילות  לחברה   )4(
בעקיפין "

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   2

"הקלה לעניין המועד 
האחרון לאישור 

לראשונה של 
מדיניות תגמול

לא  שמניותיה  חברה  לחוק,  267א  סעיף  הוראות  אף  3א  על 
נכללו במדד ת"א 100 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
לקבוע  רשאית   ,)2013 ביוני   16( התשע"ג  בתמוז  ח'  ביום 
התשע"ד בשבט  י"א  יום  עד  תגמול  מדיניות   לראשונה 

)12 בינואר 2014( "

 

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ג, עמ' 6   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 652   2
ק"ת התש"ס, עמ' 290; התשע"ב, עמ' 794   3

הוספת תקנה 3א

הוספת תקנה 2א
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המשפטים  שר  ידווח  אלה,  תקנות  של  תחילתן  מיום  שנים  שלוש  שעד  בתקופה    3
לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 1 בדצמבר של 
כל שנה, על עלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי הידועה במועד 
הדיווח, בשינויים ובהתאמות הנדרשים, ועל מספר החברות שאישרו מדיניות תגמול 

בהתאם להוראות תקנה 2א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה   

כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(
)חמ 3-4579(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

   
 

 תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( )תיקון מס' 2(,
התשע"ג   -2013

  - )להלן  התשנ"ט-11999  החברות,  לחוק  ו–366   284 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:   

בתקנות 1א ו–1ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס-22000     1
"חברה  יבוא  ציבורית"  "חברה  במקום  מקום,  בכל  העיקריות(,  התקנות   - )להלן 
ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב" ובמקום "ועדת הביקורת" יבוא 

"ועדת התגמול"     

אחרי תקנה 1א לתקנות העיקריות יבוא:   2

"הקלה לגבי ביטוח 
למנהל הכללי

המחויבים,  בשינויים  תחול,  1ב)5(  תקנה  לפי  1א1  ההקלה 
המנהל  של  הביטוח  לתנאי  בקשר  התקשרות  לעניין  גם 

הכללי "

אחרי תקנה 1ב לתקנות העיקריות יבוא:   3

"הקלה לגבי אישור 
 ביטוח אחריות

נושאי משרה

שהיא  פרטית  חברה  או  ציבורית  חברה  של  1ב1  התקשרות 
נושאי  של  אחריותם  לביטוח  בקשר  חוב,  איגרות  חברת 
האסיפה  אישור  טעונה  תהיה  לא  בחברה,  המשרה 
אם  בלבד,  התגמול  ועדת  בידי  לאשרה  וניתן  הכללית 
החברה  של  התגמול  במדיניות  נקבעו  ההתקשרות  תנאי 
סעיף  לפי  החברה  של  הכללית  האסיפה  בידי  אושרה  וזו 
267א)ב(  סעיף  לפי  גם  ציבורית  ובחברה  לחוק  267א)א( 
לחוק, ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה 
או  רכושה  החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע 

התחייבויותיה 

הוראת שעה

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 1108; התשע"ג, עמ' 6   1

ק"ת התש"ס, עמ' 584; התשע"ג, עמ' 655   2

 תיקון תקנות
1א ו–1ב

הוספת תקנה 1א1

הוספת תקנה 1ב1
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הקלה לגבי אישור 
תנאי כהונתו 
 והעסקתו של

המנהל הכללי

התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת  1ב2  
איגרות חוב, עם המנהל הכללי של החברה, באשר לתנאי 
הכללית  האסיפה  אישור  טעונה  אינה  והעסקתו,  כהונתו 
מאישור  הפטורה  תגמול  מדיניות  אימצה  החברה  אם 
האסיפה הכללית לפי תקנה 2א לתקנות החברות )הקלות 
התשע"ג-32013,  תגמול(,  מדיניות  לקבוע  החובה  לעניין 

וההתקשרות היא לפי מדיניות כאמור "

כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(
)חמ 3-2995(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו החברות )תיקון התוספת הראשונה א' לחוק(, התשע"ג   -2013

התשנ"ט-11999 )להלן -   החברות,  267ב)ג( ו–366 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  ערך,  ניירות  רשות  עם  התייעצות  לאחר  החוק(, 

הכנסת, אני מצווה לאמור:   

בתוספת הראשונה א' לחוק, בחלק א', בפרט )3( -     1
יבוא  לשכר"  המשרה  נושא  של  וההעסקה  הכהונה  תנאי  שבין  "היחס  במקום   )1(

"היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר"; 

במקום ההגדרה "שכר" יבוא:   )2(

""עלות שכר" - כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד 
פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר " 

כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(
)חמ 3-4674(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

__________
1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ג, עמ' 6 

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות(, 
התשע"ג-2013

הבריאות,  במקצועות  העיסוק  הסדרת  לחוק  15)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשנ"ח-12008  )להלן - החוק(, שנטלתי לפי סעיף 34 לחוק–יסוד: הממשלה2, וסמכותי לפי 
סעיף 49)א( לחוק, ולפי סעיף 17 לחוק לאחר התייעצות עם הוועדות המייעצות ובאישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התש"ע, עמ' 476   1

ס"ח התשס"א, עמ' 158   2

__________
1 ק"ת התשע"ג, עמ' 652 ועמ' 1570 

תיקון התוספת 
הראשונה א' לחוק
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בתקנה 4 לתקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )סדרי בחינות(, התש"ע-32009,    1
במקום תקנת משנה )ב( יבוא: 

")ב( המבקש להיבחן בשפה שאינה עברית, יגיש בקשה על כך בכתב למנהל, לא 
יאוחר מ–60 ימים לפני מועד הבחינה   

קרימינולוג  או  תקשורת  קלינאי  ימציא  הבריאות,  במקצוע  תעודה  קבלת  לשם  )ג( 
קליני )בתקנה זו - מבקש( למנהל אישור על היותו בעל ידע בסיסי בשפה העברית 

כמפורט בתקנת משנה )ד(  

הוכיח מבקש, להנחת דעתו של המנהל, כי התקיים בו אחד מאלה, רשאי המנהל  )ד( 
לאשר כי הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית:

עבר את הבחינה בשפה העברית;  )1(

עמד בהצלחה בישראל בבחינות הבגרות במקצוע עברית;  )2(

 110 בציון  והערכה,  לבחינות  הארצי  המרכז  שעורך  "יעל",  בבחינת  עמד   )3(
לפחות;

הוא בעל תואר אקדמי כהגדרתו בפסקה )1( של הגדרת תואר אקדמי בחוק   )4(
ובלבד שרוב לימודיו התקיימו בשפה העברית;

המציא למנהל אישור על השתתפותו באולפן ראשוני לעברית של משרד   )5(
החינוך או שבפיקוחו, ברמה ג' לפחות, ועל עמידתו בהצלחה בבחינה שנערכה 

במסגרתו;

)6(  המציא למנהל אישור על השתתפותו במכינה לעברית למקצועות רפואיים 
ופארא–רפואיים של משרד החינוך, בשיתוף עם המשרד לקליטת העלייה, ועל 

עמידתו בהצלחה בבחינה שנערכה במסגרתו "

ט"ו בתמוז התשע"ג )23 ביוני 2013(
)חמ 3-3882(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

__________
3 ק"ת התש"ע, עמ' 271; התשע"ב, עמ' 250 

תקנות הרופאים )ידע בסיסי בשפה העברית(, התשע"ג-2013

התשל"ז-11976,  חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת  4)א2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

המבקש רישיון או המבקש לעשות סטאז' )להלן - המבקש( ימציא אישור למנהל, על    1
היותו בעל ידע בסיסי בשפה העברית, כמפורט בתקנה 2   

הוכיח המבקש, להנחת דעתו של המנהל, כי התקיים בו אחד מאלה, רשאי המנהל    2
לאשר כי הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית:  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594   1

תיקון תקנה 4

אישור המעיד 
על ידיעת השפה 

העברית

הוכחת ידע בסיסי 
בשפה העברית
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עבר בשפה העברית את בחינת הרישוי ברפואה הנערכת לפי תקנות הרופאים   )1(
)בחינות רישוי(, התשמ"ח-21988, או את הבחינה לקראת סטאז' הנערכת לפי תקנות 

הרופאים )בחינה לקראת סטאז'(, התשמ"ח-31988;

עמד בהצלחה בישראל בבחינות הבגרות במקצוע עברית;  )2(

עמד בבחינת "יעל", שעורך המרכז הארצי לבחינות והערכה, בציון 105 לפחות;  )3(

לימודיו  שרוב  ובלבד  לפקודה,  4)ב()1(  בסעיף  כאמור  רפואית  השכלה  בעל  הוא   )4(
התקיימו בשפה העברית;

המציא למנהל אישור על השתתפותו באולפן ראשוני לעברית של משרד החינוך   )5(
או שבפיקוחו, ברמה ג' לפחות, ועל עמידתו בהצלחה בבחינה שנערכה במסגרתו;

רפואיים  למקצועות  לעברית  במכינה  השתתפותו  על  אישור  למנהל  המציא   )6(
ופארא–רפואיים של משרד החינוך בשיתוף עם המשרד לקליטת העלייה, ועל עמידתו 

בהצלחה בבחינה שנערכה במסגרתו 

ח' באב התשע"ג )15 ביולי 2013(
)חמ 3-4508(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

__________

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 526; התשנ"ה, עמ' 656 

3 ק"ת התשמ"ח, עמ' 524; התשנ"ח, עמ' 743 

תקנות רישוי עסקים )הודעת אזהרה(, התשע"ג-2013 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג()3( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה, "עסק" - כמשמעותו בסעיף 2)א( לחוק    1
אזהרה כאמור בסעיף 2)ג()3( לחוק תוצג בהודעה במקום בולט לעין ומואר  )א(    2

נוסח ההודעה, לרבות התמונה, הצבעים ושאר פרטי העיצוב, יהיו כמפורט בתוספת  )ב(   
בהודעה יתקיימו כל אלה: )ג( 

מידות השלט יהיו 40 סנטימטרים )רוחב( x 50 סנטימטרים )אורך(;  )1(

השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ–90 1 מטר ולא יעלה על 20 2 מטרים מן   )2(
הרצפה 

__________
1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ע, עמ' 644; התשע"ג, עמ' 58 

הגדרה

הודעת אזהרה
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תוספת
)תקנה 2(

    

   

      

ח' באב התשע"ג )15 ביולי 2013(
)חמ 3-4152(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

תקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( )תיקון(, התשע"ג-2013
משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  לחוק  ו–160)א(  63)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשל"ב-11972, אני מתקין תקנות אלה:

במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים(, התשל"ג-21973, יבוא:   1

"תוספת
)תקנה 3(

 - לחוק  63)א(  סעיף  לפי  שירותים  בעד  חדשים  בשקלים  התשלום    שיעורי 
בדירות, לחדר, לחודש:

הרקת בור שפכיםמאורניקוי

10 180 613 00

 

__________
ס"ח התשל"ב, עמ' 176   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1475; התשע"ב, עמ' 394   2

החלפת התוספת
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

בבתי עסק לחודש:

הרקת בור שפכיםמאורניקוישטח בית עסק במטרים רבועים

17 044 241 15עד 16

79 666 981 22מעל 16

59 058 892 30מעל 24

77 7010 432 38מעל 32

01 3513 073 46מעל 40

00 7015 673 53מעל 48

38 3717 504 61מעל 56

22 3622 655 76מעל 64

22 3326 156 92מעל 88

44 4130 597 107מעל 112

98 7134 768 122מעל 136

 מעל 160 בתוספת לכל
24 מ"ר או חלק מהם

17 4"04 261 15מעל 160 מ"ר הראשונים

כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(
ל א י ר א י  ר ו א )חמ 3-919(  

שר הבינוי והשיכון   

הודעת שכר חברי הכנסת )תיקון(, התשע"ג-2013
ובעלי  המשרה  נושאי  העובדים,  של  להשתתפותם  לחוק  ו–13   6 לסעיפים    בהתאם 
תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014 )הוראת שעה(, התשע"ג-12013, אני מודיע לאמור:

1  מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

43,751)1( ליושב ראש הכנסת

39,003)2( לראש האופוזיציה

36,388)3( לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה

34,485)4( לחבר כנסת

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(
ר ו ד י ב א ם  י י )חמ 3-226(             ח

       חשב הכנסת
__________

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 90 

תשלום שכר יסוד




