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,(תיקון)(ביעוחדמימתשלוםופטורתשלום)הלאומיהביטוחתקנות
1979-ם"תש

,משולבןנוסח]הלאומיהביטוחלהוק242-ו170סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

:אלהתקנותמתקיןאני,הכנסתשלהכספיםועדתובאישור,~1965-ה"תשכ

-ו"תשכ,(ביטוחדמימתשלוםופטורתשלום)הלאומיהביטוהלתקנות2בתקנה.1
:יבוא(4)פסקהבמקום,י1966

";לשנהלירות500,6-הבראהכקצובתלעובדשניתנותשלומים(ן4"

.(1979באוקטובר1)ם"תשבתשרי'יביוםאלהתקנותשלתחילתן.2
כץישראל(1979בדצמבר10)תשקםבכסלו'כ

והרווחההעבודהשר,(,נ.(מ"1

:שי:"2:::
-

.עז'זמ.חקותיileeo'ו~:

לישראלהכניסהצי
1979-ם"חש,(תיק11)(מאשרהפטור)

ואחרי,,1952-ב"תשי,לישראלהכניסהלהוק(ב)17סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני,הכנסחשלהפניםועדתעםהתייעצות

"מאוריציוס"אחרי,ו1974-ד"תשל,(מאשרהפטור)לישראלהכניסהלצובתוספת.1
-...,."מקסיקו"יבוא

בורגיוסף(1979בדצמבר4)תעםבכסלוד"י
הפניםשר(וע%(י"1

,52,ים,ו"הזכ;3'עמ,ג"תשי;354'עמ,תזיעס"ס1

.962'עמ,ם"תשל;425'עמ,ח"תשל;79,2'עמ,ע"השו;469'זמ,תשלה;976'עמ,ד"תשית"ק2

1979-ם"תש,(תיקון)(רשיונותלמתלמבחנים)ספד-בתיעלפיקותכללי

,ן1969-ט"תשכ,ספר-בתיעלפיקוחלחוק(ב)9סעיףלפיסמכותיבתוקף

:אלהכלליםמתקיו'אג,הכנסתשלוהתרבותהחינוךועדתעםהתייעצותולאתר

19711-א"תשל,(רשיונותלמתומבחנים)ספרבתיעלפיקוחלכלליואבסעיף.1

ניתניםשבוספרביתלמעט"בוא'"המוסדבמסגרת"אחרי,(העיקרייםהכללים-לחלו)
."ובבסעיףכאמורמקצועיתלהכשרהקורסים

.48'עמ,תשליוו;33'עמ,ב-תשל;150'עמ.ל"הש;180'עמ,ס"תשכח"ס1
,2587'עמ,ז"תשל;510'עמ,א"תשלת"ק3

1719.12.26,ם"חשבסבת'4071,1התקנותקובץ



יגיעיי"יגע"':יבואהעיקרייםלכלליםואסעיףאחרי

:מקצועיתלהכשרהקורסיםניתניםשבוספרבבית.וב
ידיעלהסוכריםבמבהניםהמסתיימים,18גילעדלתלמידים(א)'

הגוף-להלז)והתרבותהחינוךבמשרדהטכנולוגיהחינוךמערכת
.(המפקת
ידיעלהנערכותממשלתיותבבחינותהמסתיימים,לבגירים(ב)
הגוף-להלז)'והרוותההעבודהמשרדשלמקצועיתלהכשרההאגף

:אלהמבהניסיחולו,(המפקח

--

ומשךהשיעוריםמערכת,הלימודיםתכניתמעוכת,הלימודיםתכנית
מקצועכללגבישפורסמהכפי,הלימודיםהלימודיםומשךהשיעורים

שאישרהאודצ1תאים,המפקחהגוףבידי
בייה

פיעלאושרווהמדריכיםהמוריםסגלהמקצועיוכשרםהכשרתם
הגוףידיעלופדגוגייםמקצועייםשיקוליםהחינוךעובדיסגלשל

.הקורסמתזלצורךהמתאיםהמפקח
כללהוראתהדרושאתהמכיליםמברים-הכימספר,הספרביתמבני
המפקההגוףלהנחיותבהתאםמקצועותדריהלימודהדרי,תות

.המתאיםוהשירותהספח
והתאמתלתלמידיםהריהוטהתאמתוהציודהריהוט

ציוד"
הלימודיםתכניותלדרישותהלימודועזרי

.התלמידיטולמספר
.המתאיםהמפקחהגוףהנחיותפיעלהספרבביתהבטיחותתנאי

ובכתבמראשמבשהספרבית(1,ביתלקיוםהכספיהבסיס
שכראתללימודיטהמועמדיםלידיעתהסטר

לקטעתאו,ותנאיוגביתוסדרי,הלימוד

;קטתהתואםהוריה

;תקיניםחשבונותספריניהול,_(2)__;.,

-השוטוההוצאותההשקעותכיסוי(3)
,לטחותאחתלשנההספרביתשלפות

ווכויוחיהםהעובדיםמשכזדותלרכזת
".הסוציאליים

המרזבולון(2בדצמבר1979)ס"בבכסלותש"י
והתרבותהחינוךשר(,411מ"1

661---,1979,12.26,ם"תקבטבתר,1חאהתקנותקובץ



טקומףלשלטוךסדור

1979-ם"תש,(עובדיםלקבלתמכרזים)השריותתקנות

הפניםועדתובאישור,העיריותןלפקודת(ג)נ17סעיףלפיסמכותיבתוקף
:אלהתקנותמתקיןאני,הכנסתשלהסביבהואיכות

-אלהבתקנות.1

;הפגששר-"השר"

לעניןסמכויותיואתבכתבאליוהעבירהעיריהשראשמילרבות-"העיריהראש"
ראשבחירת)המקומיותהרשויותלחוק17סעיףפיעל,מקצתןאוכולן,אלהתקנות
;י1975-ה"תשל,(וכהונתםוסגניוהרשות

;ככתבמבחן-"מבחן"

.בחינהועדתבפניפה-בעלבחינה-"בחינה"
פומבימכרז:ראשוןפרק

עליהשישהאחידהדירוגשלומעלהז"טבדרגהמשרהבעיריההתפנתה(א).2
או,והטכנאיםההנדסאיםדירוגשלומעלה4בדרגהאו,המאושרבתקציבהקצבה
יפורסם-אדרתבדרךנתמלאהולא,האחריםהמקצועייםהדירוגיםשלכלשהיבדרגה
.פומבימכרזעליה

עלפומבימכרזעריכתחובתתחוללא,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב)

:האלההמשרותסוגי
ספרבבתיאוהבינייםחטיבתשלספרבתי,יסודייםספרבבתימורים(1)

להםשישובלבד,העיריהשבבעלותהילדיםבגניגננותאוסודיים'-על
.משרהאותהלמילויוהתרבותהחינוךמשרדידיעלהדרושיםהכישורים

אוסוציאליתבעבודהאוניברסיטהבוגרי,כשיריםסוציאלייםעובדים(2)

לימודיםמילגתקיבלואשרסוציאלייםלעובדיםהמכוןשלקורסבוגרי
כעובדיםלעבודוהתחייבומהעיריהאוהסעדממשרדהסמיכותקבלתלקראת

.לפרותשנתייםשללתקופהבעיריהסוציאליים
.סגושלאנשימזכיראו.,העיריהראששלאישימזכיראו,לשכהמנהל(3)

ש.המועצהידיעלאושרהשהעסקתו,בשכרהעיריהראש
,מכרזהליכימסוייםלמקרהאוכללבדרךלקבוערשאיהעיריהראש(ג)

.(ב)משנהתקנתפיעלמכרזמחובתהפטורהלמשרהלמועמדגםובחינותמבחנים
:האלההפרטיםבוויכללושבתוספת'אטופסלפייפורסםפומבימכרז.3

;המשרהתואר(1)

;המשרהדרגת(2)

;חלקיתמשרההיאהמשרהאם,המשרהחלקיותשיעור(3)

.6'עמ,ס"חשל;197'עמ,8חדשהטח,ישראלמזיגהדיני1
.211'עמ,ה"תשלת"ס2



;המשרהלמילויהדרושיםהכישוריםעיקרי(4)

פנויהלמשרההבקשהאתלהגישישאליוהמען(5)

.הבקשהלהגשתהאחרוןהמועד(6)
.שבתוספת'בטופסלפילהגישישמנויהלמשרהפומביבמכרזלהשתתפותבקשה.4
תהיהשלאלתקיפהבמכרןלהשתתףבקשותלהגשתTarפרקייקבעפומביבמכרז.5

.יוםואחדמעשריםארוכהתהיהולאימיםמשבעהקצרה
פ

-

המכרז010 -יפורסםהמכרז(א).6

;העיריהשלהמודעותבלוח(1) .יומיעיתוןלפחותמהםשאדדעתוניםבשני(2,
'לנכוןשימצאנוספתדרךבכלהמכרזעלהודעהלפרסםיכולהעיריהראש(ב)

91
כדרישותהאטשרככליהיופומבייםבמכרזיםלמועמדיםוהנסיוןההשכלהדרישות.7

.דומותלמשרותהמדיגהבשירותאומקומיותברשויותהנהוגות!והנסיןההשכלה
יעמודהמכרזלתנאיעוניםוכישוריוהמוכרזתלמשרהמועמדותואתשהציעמי.8

.במבדניסגםבכךצויךראההעידיתראשואם,ה,פרקלהודאותבהתאםבבחינות
.21עדסותקנותיחולו,מבחניםלערוךצורךהעיריהראשראה.9

והנסיוןהידיעות,הכישורים,הסגולותלבדיקתישמשומוכרזתלמשרההמבחנים)10
.המשרהאתהממלאלאדםהדרושים

המבחניםתכנית .המכרזפורסםשעליההמשרהלדרישותהמבחןתכניתאתיתאיםהעיריהראש

העיריהראשלכךשימנהמיבידיייערכוהמבהנים

מועמדהומתאי ;המכרזתנאיעלעוניםאינםכישוריואםולבחינותלמבחניםמועמדוזמן'לא.13

.בכתבזאתלויודיעהעיריהראש
למבחןהזמנה יוםעשר-ארבעהלפחות,העיריהראשידיעללמותמדתישלחלמבחןהזמנה.14

.המבחןמועדלפני1
.העיריהראששיקבעובמקוםבמוערייערכוהמבחגים

.זהותהעודתלפניובהציגולמפקחזכותואתלהוכיחחייבלמבחןשהתייצבמועמד.17
לשםנבחןלכלמספריקבעהמפקח;במספריםמסומניםיהיוהמבחניםגליונות.18

.המבחניםגליונותזיהוי
בשעתהחגיגות

;"ימי

אדםעםאונבחןעםלשוחח,המבחןבשעתשאלהלשאולרשאיאינונבחן(א).19
.המפקחברשותאלא-מקומואחלעזובאו,ברשימהאו,במסמך,בספרלעיין,אחר



ימסורהמבחןבתום;המגחןבגליוןאחרפרטאושאלהיעתיקלאנבהז(ב)
שום;לטבחןבקשרעשהאשרטיוטהאורישוםכלוכןהמבדןגליוןאתלמפקחהנבהן

.המבחןעריכתממקוםיוצאלאבכתבחומר
.המפקחלהוראותלהישמעחייבנבחן(ג)

.המבחןעריכתממקוםלהוציאוהמפקחרשאי,19תקנההוראותעלהעוברנבחן.20יגן"י1ו"
"מג"יי""

;,
"

וראש,העיריהלראשבכתבכךעליודיע,המבחניםמחדינבחןהמפקחהוציא.21וישית"יי" י"
"~
לחייבואוהנבחןאתלפסולת.ן

בעיניושייראהכפיהכל,נוסףבמבחןלעמוד
.הנסיבותלאור

"
.בחינהלועדתהנציגיםשמותשלרשימהיקבעהעיריהראש(א).22ג11זתס';'1;
"נ'גת

מוסדותנציגיאוהמקומיהציבורונציגיהעיריהנציגיאתתכלולהרשימה(ב)
הליריהמשררישלהמורעותלוהעלותפורסם,העיריהראשידיעלשימונואחרים

$'.ברשימההמנוייםהנציגיםמגיןבחינהועדתימנההעיריהראש(ג)

""
.משלושהיפחתולא,זוגייהיהלאבחינהועדתהרכב(א).123ות~ננ

היה'הועדהחברישארובין,העיריהנציגיהיההבחינהועדתראשיושב(ב)
.אחדציבורנציגלפחות

"-
וי.;

"
,הועדהראשליושבכךעליודיע,קרובוהואמועמדאשרבחינהועדתחבר(א).24ת,שתתן

,הורה,זוג-בן-"קרוג",11לפסקה;המועמדאתהבוחנתהבחינהבועדתישתתףולא"י,ן"חייי

:,חותן,אחותבת,אחותבן,אחבת,אחבן,דודה,דוד,גיסה,גיס,ארות,אח,בת,בז
.מואמץאוהורגלרבות,נכדהאונכד,כלה,חתו,חמות,חם,חותנת

,הועדהמזכיר,הועדהלחבריפרטאדםנוכחיהיהלאהבחינהועדתבישיבת(ב)
בלי,יועץ-בוחןבתורלישיבותיהלהזמיןרשאיתהבהינהועדתאולם;נבחניםאונבחן
שישבעבודהמומחההואלדעתהאשראחראדםאופסיכולוג,בהחלטהדעהוכות
.שניהםאו,הנדונהבמשרהלבצע

"
;מ,

שהשיגוהמועמדיםרקבחינהועדתבפנילראיוןיוזמנו,מבחניםנתקיימו(א).25ייוייו" .מתאימותתוצאותבמבחנים
8כךעלהודעההעיריהראשישלח,מתאימותתוצאותהשיגושלאלמועמדים(ב)
-שכיהמועמדיםרקבחינהועדתבפנילראיוןיוזמנומבחניםנתקיימולא(ג,.בכתב

.המכרזתנאיעלעוניםשוריהם
לפחותהעיריהראשבידילמועמדתישלחבחינהועדתבפנילראיוןהזמנה(ד)

.לראיוןשנקבעהמועדלפנייום14
"יי1

"
.

"
נ.

.העיריהראשידיעלייקבעבחינהועדתשלהישיבהומקוםמועד26"
ג"י"ניו"

[,נסיונוהשכלתךתסיסעלתתקבלמוכרזתלמשדרמועמדקבלתעלההכרעה:27.
:מועמדשלוהתאמתוהכשרתו,ן.1יז~מ

1979,12.26,ם-תשבסבת'1;4071התקנית,קוב664



.הוצדהחבריקולותברוביתקבלובחינהועדתהחלטות(א),28
להתמנותנשיראינומהמועמדיםאחדשאףלהחליטרשאיתהבחינהוערת(ב)

.המוכרזת.למשרה
אתאוהמועמדשלשמואתבמרוטויוליצייזהבחינהועדתראשיושב(א).29

,עדיפותםסדרלפיהמוכרזתלמשרהככשיריםלועדההנראיםהמועמדיםשלשמותיהם
.שלושהעליעלהלאממסרםאחתשלמשרהובלבד

הועדהחבריבידווייחתםשבתוספת'גטוטםלפיייערךהפרוטוקרל(ב)

.ההחלטהבעתהנוכחים

.הפנויהלמשרההואיתמנה,כשירחיך'מועמדהבחינהועדתמצאה(א).30
הכשירהמועמדלמשרהיחמנה,כשיריםמועמדיםכמההבחינהועדתמצאה(ב)

__;הועדהשקבעההשדיפותבסדרהראשון..

בתקופתלהמתאיםנמצאלאאוהמשרהעלהראשוןהכשירהמועמדויתר(ג)'9
סדרלפיאחריוהבאהכשירהמועמדאתלמשרהלמנותהעיריהראשרשאו,הנסיון

הבחינהועדתהחלטתמיוםשנהעברהשלאובלבד,הלאהוכןהועדהשקבעההעדיפות

.זהבענין
.מיוחדחווהמיעלעובדלהעסיקמותר,כשירמועמדלמשרהנתמנתהלא(ד)-

.לעבודהקבלתומיוםחדשיםששהתוךבחינהועדתבפנישיועמדובתנאימשרהבאותה,

לידיעתלהביאםואיןבסודיישמרוומסקנותיהמסמכיה,הבהינהועדתדיוני.31
.העיריהראשבאישוראלאאחרים1

הודעות,הבחינהועדתבפנילראיוןשהתייצבולמועמדיםישלחהעיריהראש.32
.בחירתם-איאובחירתםעלבכתב

פומבהלמכרזמועמדותואתלהגישהעיריהמעובדלמנועכדיזהפרקבהוראותאין.33

מיוחדתווה'פעלהעסקה:שניפרק

באותהאדםלהעסיקהעיריהראשרשאימאלהאמדונתקייםפומבימכרופורסם.349
:אחתשנהעלתעלהשלאלתקופהמיוחדהווהפיעלמשרה

.הבקשותלהגשתשנקבעהאחרוןהיוםעדלמשרהבקשההוגשהלא(1)
עוניםאינםהמועמדשלוהכישוריםלמשרהיחידהמועמדותהוצעה(2) -----

---ן .המשרהדרישותעל
לראיוןלהזמינושניתןמועמד,נערכואם,בכתבבמגחניםנמצאלא(3)

.בחינהועדתבפני
.למשרהכשירמועמדמצאהלאהבדינהועדת(4)

יי.ן (
לא,למשרהכשיריםאותםמצאההבחינהשוערחמהמוץמריםאחדאף(5

,עליהשויתרמשוםלמשרהמונה
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פיעלתיעשהשנהעלהעולהלתקופהמיוחדחוזהפיעלעובדהעסקת(א).35
.(3)(ב)2בתקנהכאמורעובדלמעט,'אפרקהוראות

צורךשישונתבררמשנהקצרהלתקופהמיוחדהוזהפיעלעובדהועסק(ב)

פומבימכרוהמקומיתהרשותתפרסם,יותרארונהלתקופהלהעסיקו

פרסומהמיוםיום30אלההקנותשלתחילתן.36
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