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 תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון מם׳ 2),
 התשנ״ז-1997

.1 
 (להלן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסהי, אני מתקין תקנות אלה:

 בתקנה 34 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-964ו2
 התקנות העיקריות) -

 (1) בתקנת משנה (ב) -

 (א) ברישה, אחרי ״קופת גמל״ יבוא ׳לתגמולים״;

 (ב) בפסקה (ו) -

 (ו) במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה
 המינימלית בחודש מסוים, והגיש הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה
 הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו חודש, תוך 60 ימים מתום אותו
 חודש (להלן - ההצהרה); הוגשה הצהרה כאמור, תשלם קופת הגמל
 לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין
 םבום ההכנסה המינימלית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור
 בהצהרה; ההצהרה תהיה בתוקף לתקופה של חודשיים נוספים
 לאחר החודש שלגביו ניתנה (להלן - תקופת הזכאות), זולת אם
 בתקופת הזכאות הוגשה לקופת הגמל הצהרה מתקנת של העמית או
 שניתנה לה הודעה מטעם הנציב על הפסקת התשלום על פי פסקה
 זו, כולו או חלקו: בתום כל תקופת זכאות יהיה העמית רשאי להגיש
 הצהרה חדשה; לענין זה, ״סכום ההכנסה המינימלית״ - סכום שכר
 מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז-987ו3, ואם בשנת
 המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה -

 כפל הםבום האמור.״

 (2) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ״הסכום שתשלם קופת הגמל על
 חשבון התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות

 כאמור•,״

 (3) בפסקת משנה (ג), במקום ״הוא חלה או נפגע לאחר שהיה לעמית
 באותו חשבון״ יבוא ״לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו

 חלה או נפגע״.

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) קופת גמל לקיצבה תשלם את המגיע לעמית שכיר לפי תקנונה, שלא
 בדרך של קיצבה, רק בהתקיים התנאים כאמור בתקנת משנה (בץו) או(3);

 2. בתקנה 38 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א) - י

 תיקון תקנה 4ג

 תיקון תקנה 8ג

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302; התשנ״ז, עמי 140.

 5 ס״ת התשמ״ז, עמי 68.
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 (א) במקום פסקה (ו) יבוא:

 ״(1) בהתקיים התנאים הקבועים בתקנה 34(ב^ץא) ולפי האמור בה:״

 (ב) בפסקה (7), בסופה יבוא ״הסכום שתשלם קופת הגמל על חשבון
 התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור.״;

 (ג) בפסקה (8), במקום ״הוא חלה או נפגע לאחר שהיה לעמית באותו חשבון״
 יבוא ״לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע״.

 (2) בתקנת משנה (ד), במקום ״או(2)״ יבוא ״ואולם לגבי כספים שהופקדו בקופת
 גמל לקיצבה לפני יום י״ב באלול התשנ״ה (7 בספטמבר 995ו) ולגבי פוליסות ביטוח
 שהוצאו לפני המועד האמור - גם בהתקיים התנאים שבתקנת משנה(אץ2) עד(5) או
 לפי תקנת משנה (אץ8) ובלבד שהעמית לא היה זכאי לקצבת נכות מקופת הגמל.״

 3. בתקנה ו4א לתקנות העיקריות, אחרי ההגדרה ״פיקדון חשכ״ל״ יבוא: תיקון תקנה ו4א

 ״״קופת גמל לקיצבה״ - למעט קופת גמל לקיצבה שהיא קופת ביטוח:״.

 4. בתקנה ו5 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 51

 (ו) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(גו) קופת גמל שהיא קרן השתלמות תגיש לנציב ביום ה־5ו בכל חודש דין
 וחשבון בדבר פרטיהם של מי שקיבלו סכומים לצורך השתלמות בתקופה שבין
 היום ה־4ו בחודש הקודם לבין היום ה־3ו לחודש שבו מוגש הדין וחשבון

 ובדבר הסכומים ששילמה לכל אחד מהם.״

 (2) בתקנת משנה (ה), אחרי ״בתקנה זו״ יבוא ״למעט בתקנת משנה (גו)״.

 5. תחילתה של תקנה 4 בתום 30 ימים מפרםומן של תקנות אלה. תחילה

 ח׳ באדר ב׳ התשנ״ז(17 במרס 1997)
ד ו ד י ר  >חמ 129-« דן מ

 שר האוצר

 תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)(תיקון),
 התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(אץ2), 10 ו־25 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
 אדם, התשנ״ו-996ו' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), התשנ״ו-1996' תיקון תקנה 1
 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) בהגדרה ״נכס פיננסי״, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ם״ח התשנ״ו, עמ׳ 201.
 2 ק״ח התשנ״ו, עמי 1514.
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 ״(5) ערבות של מבטח במשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-
(להלן - חוק עסקי ביטוח), בנוסח ובתנאים של ערבות בנקאית;  ו198נ

 (6) הוראה בלתי חוזרת של קבלן כוח אדם לקרן מרכזית לפיצויים המיינןה את
 כוחו של משוד העבודה והרווחה למשוך כספים של קבלן כוח האדם למטרת
 תשלום זכויות סוציאליות לעובדיו, ובלבד שהקרן האמורה התחייבה לבצע את
 הוראתו של קבלן כוח האדם ושנציב מם הכנסה נתן אישורו לכך; ערבות
 מתאימה אחרת לפי פסקה זו לא תעלה על 10 אחוזים מסכום הערובה הכולל

 שחייב קבלן כוח האדם להמציא לפי תקנות אלה•,

 (7) תכנית ביטוח באישור המפקח על עסקי ביטוח כמשמעותו בחוק עסקי
 ביטוח, המבטחת את השכר והזכויות הסוציאליות של עובדי קבלן כוח

 האדם.״

 (2) במקום ההגדרה ״ערבות בנקאית״ יבוא:

 ״״ערבות בנקאית״ - ערבות בנקאית לטובת משרד העבודה והרווחה, בתנאים
 ולפי נוסח שאישר השר, שניתנה על ידי כל אחד מאלה:

 (ו) קבלן כוח אדם:

 (2) חברת האם של קבלן כוח אדם שהוא חברה בע״מ;

 (3) לקוח של קבלן כוח אדם, אשר הסב לטובת משרד העבודה והרווחה

 ערבות בנקאית שנתן לו אותו קבלן כוח אדם;״.

 תיקון תקנה ג 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) תסומן(ו) ובמקום תקנת משגה (א)

 יבוא:

 ״(א} ערובה תהיה בסכום השווה למחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר
 עבודה לעובדים שהוא מעסיק לשם עבודה אצל הזולת, או בסכום של 150,000
 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם: לענין זה: ״הוצאות בשל שכר עבודה״ - לרבות
 תשלומים בעד שכר ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, אך למעט
 תשלומים ששולמו להבטחת פיצויי פיטורים, פנסיה או גמל, והכל בחישוב ממוצע
 חודשי לתקופה של 12 החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה, ואולם -

 (1) לגבי קבלן כוח אדם שתקופת פעילותו בפועל לפני מועד המצאת הערובה
 פחותה משנה, יהיה הממוצע החודשי האמור לתקופת פעילותו בפועל;

 (2) לגבי קבלן כוח אדם חדש, יהיה הממוצע החודשי האמור על פי אומדן
 שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רשיון.

 (ב) חישוב סכום הערובה ייעשה על בסיס דו״חות כספיים מלאים ומאושרים
 אחרונים של קבלן כוח האדם, מאזני בוחן עדכניים שלו וכן דיווחיו השוטפים
 לרשויות מס הכנסה, והכל באישור רואה חשבון מוסמך או יועץ מם הרשום בפנקס

 יועצי המס.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם שעיסוקו מתנהל במסגרת
 תאגיד שבו מתנהל גם עסק של לשכה פרטית כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה,
 התשי״ט-51959, ושמחזור העסקים הכולל של התאגיד כאמור עולה על 300,000
 שקלים חדשים בממוצע חודשי ל־2ו החודשים שקדמו להמצאת הערובה - ייקבע

 סייח התשמ״א, עמי 208.
 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.
 ם״ח התשי״ט, עמי 32.
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 הוספת תקנה 3א

 תיקון תקנה 10

 תחילה

 סכום הערובה לגביו לפי מחצית הוצאותיו בשל שכר עבודה, אף אם הסכום האמור
 נמוך מן הסכום הנקוב בתקנת משנה (א).

 (ז״) סכום הערובה האמור בתקנת משנה (א) יופחת ביסו אחוזים ממנו -

 (ו) לקבלן כוח אדם שהוא צד להסכם קיבוצי כאמור בסעיף 1 לחוק הסכמים
 קיבוציים, התשי״ז-957ו4;

 (2) לקבלן כוח אדם שהחזיק כדין ברשיון לפי החוק במשך חמש שנים או יותר
 ברציפות,

 ואם היה קבלן כוח אדם זכאי להפחתה מכוח פסקאות(ו) ו־(2) גם יחד, תחושב
 הפחתה שניה מסכום הערובה לאחר ההפחתה הראשונה;

 (ה) השר רשאי, על אף האמור בתקנות משנה(א) עד(ד), להגדיל את סכום הערובה
 עד לתקרה של כפל סכום הערובה לפי תקנת משנה (א), לגבי קבלן כוח אדם שחוות
 דעת של רואה חשבון מוסמך מצביעה על קשיים זמניים ביציבותו הכלכלית: סכום

 הערובה המוגדל ומשך ההגדלה ייקבעו בהתחשב עם חוות הדעת כאמור.״

 ״ערובה לקבלן
 כוח אדם

 הנותן שירותים
 ביךארציים

 3. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:
 גא. קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם בין־ארציים לפי סעיף 10

 לחוק ימציא ערובה לפי תקנות אלה בכפוף להוראות אלה:

 (ו) הערובה שתומצא תהא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה
 אחרת, למעט האמור בפסקה (6) להגדרה ״נכס פיננסי״ שבתקנה ו•,

 (2) סכום הערובה ייקבע לפי הוראות תקנה 3, ואולם יראו לענין זה
 כאילו בתקנה 3(א), במקום ״מחצית הוצאות קבלן כוח האדם בשל
 שכר עבודה לעובדים שהוא מעסיק לעבודה אצל הזולת״ נאמר
 ״מלוא הוצאות קבלן כוח האדם בשל שכר עבודה לעובדים שאינם
 תושבי ישראל שהוא מעסיק אצל הזולת, ולא פחות ממכפלת שכר
 המינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ״ז-ד6198, במספר

 העובדים כאמור.

 (3) הוראות תקנה 3(ג) ו־(ד) לא יחולו לעגין זה.״

 4. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הוראת מעבר 10. קבלן כוח אדם שהמציא ערובה לפני תחילתן של תקנות אלה יהיה

 זכאי להמציא תחתיה ערובה חדשה לפי תקנות אלה על פי אחת
 מאפשרויות אלה, לפי בחירתו:

 (ו) מועד המצאת הערובה כאמור בתקנה 3 יהיה מועד המצאת
 הערובה החדשה ותקופת הרשיון תהיה שנה ממועד זה;

 (2) מועד המצאת הערובה כאמור בתקנה 3 יהיה מועד המצאת
 הערובה המקורית ותקופת הרשיון לא תשתנה עקב המצאת הערובה

 החדשה.״

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(ו באפריל 1997).

 כ״ח באדר ב׳ התשנ״ז(6 באפריל 1997) ,
שי ו י ה י ל  א

 (חמ 2738-.י)
 שר העבודה והרווחה

 ס״ח הוזשמ״ז, עמי 368.
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 הודעת רישום קבלנים לעבודות הגדםה בגאיות (היקף כספי ומהות מקצועית)
 (מם׳ 2), התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (היקף
 כספי ומהות מקצועית), התשמ״ד-1984י (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד תשומות

 הבניה למגורים, אני מודיעה לאמור:

 העלאת סכומים 1. ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז (ו באפריל 1997) השתנו הסכומים הנקובים בתקנה ו
 לתקנות כך:

 (1) בפסקה (1), במקום ״47,309 שקלים חדשים״ בא ״47,492 שקלים חדשים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״24,461 שקלים חדשים״ בא ״24,555 שקלים חדשים״.

 ט״ז באדר ב׳ התשנ״ז(25 במרס 1997)
ל א ר ש י י  >חמ 0-1048 מל

 רשם הקבלנים

 ק״ת התשמ״ד, 1477; התשנ״ז, עמי ו5.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום),
 התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(אגרות
(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:  רישום), התשמ״א-980וי

 עדכון סכומים 1. החל ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז (ו באפריל 1997) האגרות שבתקנה 1 לתקנות על פי

 הסכומים המתקבלים לפי תקנה 2(ב) לתקנות, בעד רישום בפנקס הקבלנים הן כדלהלן:

 בשקלים חדשים

 בעד רישום ראשון בענף ראשי 2,744

 בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי 1,371

 בעד רישום ראשון בענף משנה 1,371

 בעד רישום נוסף של כל ענף מ^זנה 686

 ט״ז באדר ב׳ התשנ״ז(25 במרס 1997)
ל א ר ש י י  גחמ 925-״ מל
 רשם הקבלנים

 ק״ת התשמ״א, עמי 288; התשנ״ו, עמ׳ 745.
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 הודעת ;הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק), התשנ״ז-997ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(בץ4) לתקנות הגנת הצומח(שימוש והחזקה של אלדיקרב
(להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:  טמיק), הר:של״ח-978וי

 1. בשל העליה במדד יועלה החל ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(ו באפריל 1997), סכום הגדלת האגרה
 האגרה הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העיקריות, לסך 25 שקלים חדשים.

 י״ח באדר ב׳ התשנ״ז(27 במרס 1997)
ן מ ׳ צ י ר ק י נ  >חמ 3-139) ד

 המנהל הכללי של משרד החקלאות

 י ק״ת התשל״ח, עמי 674; התשנ״ו, עמי 1402.

 החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשנ״ז-1997

 בתולף הסמכות לפי סעיף 45 לחוק־יםוד: הממשלה', מחליטה הכנסת לאמור:

 ו. בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב-982ו2 (להלן - ההחלטה העיקרית), החלפת סעיף 3
 במקום סעיף 3 יבוא:

 ״שכר סגן שר 3. לסגן שר ישולם שכר כולל כמשמעותו בסעיף 5, בפי שנקבע לחבר

 כנסת בהחלטת שבר חברי הכנסת, התשמ״ז-986וג.״

 2. תח׳ילתה של החלטה זו ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(ו באפריל 1997). תחילה

 כ״ד באדר ב׳ התשנ״ז(2 באפריל 1997)
ן ו כ י  >חמ5-646) דן ת

 יושב ראש הכנסת

 י סייח התשנ״ב, עמי 214.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 508; התשנ״ז, עמי 385.

 5 ק״ת התשמ״ז, עמי 368.

 תיקון טעות דפוס

 בתקנות התעבורה(תיקון מם׳ 4), התשנ״ז-997ו, שפורסמו בקובץ התקנות 5821, התשנ״ז, עמי 521,
 בטבלה וא, בטור ״מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים״, מול ״קבוצת מחיר 2״, במקום ״16,001״

 צריך להיות ״61,001״.
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