
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

724   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 - דיג), מינהלי (קנס העבירות המינהליות תקנות

725   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 לחוק), התוספת (שינוי המינהליות העבירות צו

ומוצריו), הצמח יצוא על ופיקוח הגנת הצומח, זרעים מינהלי - (קנס המינהליות העבירות תקנות
725 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

728   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ,(2 (מס' לחוק) התוספת (שינוי המינהליות העבירות צו

728   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 בטיסה), בטיחות עבירות - מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות

729   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ,(3 (מס' לחוק) התוספת (שינוי המינהליות העבירות צו

729   . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), שיתופיות) אגודות מינהלי - (קנס המינהליות העבירות תקנות

730   . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), חיים) בעלי מחלות מינהלי - (קנס המינהליות העבירות תקנות

730 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לחוק), הראשונה התוספת (תיקון אלקטרונית חתימה צו

730   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ,(2 מס' (תיקון המשפטי) (תפקידי השירות הדין עורכי לשכת צו

731 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המענקים), פריסת (אופן ומשפחותיהם לבנון דרום צבא אנשי תקנות

חולים מלא בבית במחיר לקופה הצריכה תקרת לענין תוספת (שיעורי המדינה ההסדרים במשק  צו
731 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   כללי), ציבורי
732 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   היתר), (דמי זרים עובדים תקנות

(תיקון שנתית) ואגרה בקשה (אגרת תנאים הוגנים) כדין והבטחת שלא העסקה (איסור זרים עובדים תקנות
733 והוראות שעה), התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

735   . . . . התשס"ו-2006 הבנין), בענף אדם כוח זר בין מעבידים שהם קבלני עובד של (מעבר זרים עובדים תקנות

736 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

736   . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), בז"ן) בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

738 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), פיקוח הודעת
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דיג), התשס"ו-2006 - מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות

 - התשמ"ו-11985 (להלן המינהליות, העבירות לחוק ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  
הכנסת, של חוק ומשפט החוקה ובאישור ועדת ופיתוח הכפר, שר החקלאות בהסכמת החוק),

אלה: מתקינה תקנות אני

עבירה היא שבתוספת,  א' בטור כמפורט החיקוקים מהוראות הוראה על  עבירה .1
מינהלית.

ב'  לצדה בטור כקבוע קצוב, קנס מינהלי 1 יהיה בתקנה לעבירה מינהלית כאמור (א) .2
בתוספת.

לחוק 2(ג) בסעיף  כמשמעותה חוזרת מינהלית לעבירה הקצוב המינהלי הקנס (ב)  
הענין. לפי ,2 בתקנה האמור כפל הקנס המינהליות יהיה העבירות

תוספת
ו–2) 1 (תקנות

טור א'
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

21937 הדיג, פקודת (1)

(4)3 סעיף כנרת 1,000(א) ובים  750 תיכון בים

3א(1) סעיף -(ב) תיכון בים
7 מטרים 1,000 עד (1)

7 מטרים 1,500 מעל (2)
- בכנרת

7 מטרים 1,500 עד (1)
מכמרת  (ספינת  מטרים   7 מעל (2)

3,000 וסקלבה)

5 סעיף 6,000(ג)
31937 הדיג, תקנות (2)

7א תקנה 750(א)

,(18) ,(13) ,(12) ,(11) ,(8) ,(4) ,(3) 4 תקנות (ב)
10 8א, 5ו, 5ה, 5ד, 5ג(א), ,5 ,(19)

1,000

(10)4 תקנה מיתקני(ג) בלא תת–ימי  רובה  עם דיג
עם  ודיג  1,000 - מלאכותיים נשימה
במיתקני שימוש תוך תת–ימי רובה

2,000 - מלאכותיים נשימה

6(א) ,(16) ,(15) 4 תקנות 1,500(ד)

(1)8 תקנה 2,000(ה)

מינהלית עבירה

קצוב מינהלי קנס

__________
.74 עמ' התשס"ג, ;31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.137 עמ' ,1 תוס' ,1937 2 ע"ר

.86 עמ' ,2 תוס' ,1937 3 ע"ר
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טור א'
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מינהלי קנס
חדשים בשקלים

(14) ,(1)4 תקנות 3,000(ו)

(1)13 12(1)(ב), ,(3) ,(1)11 תקנות 6,000(ז)

(22 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ד
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ו-2006  לחוק), המינהליות (שינוי התוספת העבירות צו

החוק),  - התשמ"ו-11985 (להלן המינהליות, העבירות לחוק סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
אני הכנסת, של ומשפט ועדת החוקה חוק ופיתוח הכפר, ובאישור החקלאות שר בהסכמת

לאמור: מצווה

אחרי - לחוק, 1. בתוספת
ב'              טור א' טור

השיתופיות האגודות -"פקודת מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ד-2003" שיתופיות), אגודות

יבוא:

ב'              טור א' טור

21937 -"פקודת הדיג, מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ו-32006" דיג),

(16 במרס 2006) באדר התשס"ו ט"ז
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.74 עמ' התשס"ג, ;31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.137 עמ' ,1 תוס' ,1937 2 ע"ר

.724 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת

על  ופיקוח זרעים הצומח, - הגנת מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ו-2006 ומוצריו), הצמח יצוא

 - (להלן התשמ"ו-11985  המינהליות, העבירות לחוק ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  
הכנסת, של חוק ומשפט החוקה ובאישור ועדת ופיתוח הכפר, שר החקלאות בהסכמת החוק),

אלה: מתקינה תקנות אני

עבירה היא שבתוספת,  א' בטור כמפורט החיקוקים מהוראות הוראה על  עבירה .1
מינהלית.

__________
.31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

התוספת שינוי
לחוק

מינהלית עבירה
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ב' בטור בצדה כקבוע קצוב, מינהלי קנס יהיה ,1 בתקנה כאמור מינהלית לעבירה .2
בתוספת.

כפל יהיה לחוק 2(ג) כמשמעותה בסעיף חוזרת מינהלית לעבירה הקצוב הקנס המינהלי .3
הענין. לפי ,2 בתקנה האמור הקנס

תוספת
ו–2) 1 (תקנות

א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מנהלי קנס
חדשים בשקלים

כימיים), תכשירים של ומכירה ייבוא (הסדר הצומח הגנת תקנות (1)
- התשנ"ה-21994

14 1,000תקנה
ו–23 22 1,500תקנות

ו–13 2(א) 2,500תקנות
ו–21 5(ב) 5,000תקנות

18 8,000תקנה
- צמחים), התשל"א-31970 (יבוא הצומח תקנות הגנת (2)

ו–13(ב) (2)3 1,500תקנות
13(ג) 2,500תקנה

ו–(3) (1)3 5,000תקנות
2(א) 8,000תקנה

- אריזה), התשל"ז-41977 תווית הוראות (קיום הצומח תקנות הגנת (3)

1 2,500תקנה
- כלורלוז), התשל"ו-51976 באלפא (שימוש הצומח תקנות הגנת (4)

7(ב) ,6 ,5 2,000תקנות
אלדיקרב-טמיק), התשל"ח- (שימוש ואחזקה של הצומח תקנות הגנת (5)

- 61978
7 2,500תקנה

הנגב), ורמת הערבה באזור בצמחים נגעים (ביעור הצומח הגנת צו (6)
- התשנ"ד-71994

2(א) 5,000תקנה
- מכלים), התשס"ד-82003 (ניקוי הצומח תקנות הגנת (6)

2 1,000תקנה
התשנ"א- הדברה),  חומרי (שאריות  (מזון) הציבור  בריאות תקנות  (7) 

- 91991
2 2,500תקנה

קצוב מינהלי קנס

מינהלית עבירה
חוזרת

__________
.71 עמ' התשס"ב, ;257 עמ' התשנ"ה, 2 ק"ת

.25 עמ' התשל"א, 3 ק"ת

.683 עמ' התשל"ז, 4 ק"ת

.1438 עמ' התשל"ו, 5 ק"ת

.43 עמ' התשס"ג, ;674 עמ' התשל"ח, 6 ק"ת

.602 עמ' התשס"ב, ;711 עמ' התשנ"ד, 7 ק"ת

.2 עמ' התשס"ג, 8 ק"ת

.1026 עמ' התשס"ב, ;640 עמ' התשנ"א, 9 ק"ת
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א' טור
המינהליות העבירות

ב' טור
קצוב מנהלי קנס
חדשים בשקלים

- התש"ך-101960 ומכירתם), מושבחים זרעים (גידול הזרעים תקנות (9)

32 ,31 ,25 ,24 ,19 ,15 800תקנות
התשמ"ח- ומכירתו),  שדה תות  ריבוי חומר (גידול  הזרעים תקנות  (10)

- 111988
33 ,10 ,6 1,500תקנות

(1)12 ,11 ,2 2,500תקנות
- ומכירתם), התשכ"ד-121964 שתילים (גידול תקנות הזרעים (11)

22 18(א), ,15 ,13 800תקנות
20(א) 1,500תקנה
11 ,6 2,500תקנות

- מכירה), התשכ"ח-131967 (רשיונות תקנות הזרעים (12)

2 2,500תקנה
- (מכירה), התשכ"ה-141964 תקנות הזרעים (13)

13 ,12 11(א), ,10 ,9 800תקנות
18 ,8 ,6 ,5 1,500תקנות

ומכירתו), התשל"ח- צפורן של ריבוי חומר (גידול תקנות הזרעים (14)
- 151978
9 500תקנה

10 8(א), 800תקנות
12 1,500תקנה

11 ,2 2,500תקנות
- התשי"ד-161954 ומוצריו, הצמח יצוא על לפיקוח חוק (15)

2(א) 5,000סעיף
- ומוצריו, התשל"ט-171979 הצמח יצוא על תקנות לפיקוח (16)

4 800תקנה
10(א) ו–(2), (1)8 ,3 1,000תקנות

9(א) 1,500תקנה
17 ,2 2,500תקנות
11(א) 5,000תקנה

(22 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ד
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

__________
.872 עמ' התשמ"ה, ;1448 עמ' התש"ך, 10 ק"ת

.375 עמ' התשמ"ח, 11 ק"ת

.624 עמ' התשנ"ד, ;1494 עמ' התשכ"ד, 12 ק"ת

.539 עמ' התשמ"ח, ;224 עמ' התשכ"ח, 13 ק"ת

.538 עמ' התשמ"ח, ;446 עמ' התשכ"ה, 14 ק"ת

.157 עמ' התשמ"ב, ;1440 עמ' התשל"ח, 15 ק"ת

.454 עמ' התשס"ג, ;137 עמ' התשי"ד, 16 ק"ת

.1122 עמ' התשנ"ב, ;577 עמ' התשל"ט, 17 ק"ת
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התשס"ו-2006 ,(2 (מס' לחוק) התוספת (שינוי המינהליות העבירות צו

החוק),  - התשמ"ו-11985 (להלן המינהליות, העבירות לחוק סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
אני הכנסת, של ומשפט החוקה חוק ועדת ובאישור ופיתוח הכפר החקלאות שר בהסכמת

לאמור: מצווה

אחרי - לחוק, 1. בתוספת
א' ב'טור טור

המכס -"פקודת מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשמ"ז-1987" מסים), חיקוקי

יבוא:

חוק התשט"ז-21956; הצומח, הגנת "חוק
התשי"ד- ומוצריו, הצמח יצוא על לפיקוח
[נוסח (מזון) הציבור בריאות פקודת ;31945
הזרעים, חוק התשמ"ג-41983; חדש],

התשט"ז-51956

- מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
הצמח יצוא על ופיקוח זרעים הצומח, הגנת

התשס"ו-62006" ומוצריו),

(16 במרס 2006) באדר התשס"ו ט"ז
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.74 עמ' התשס"ג, ;31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.204 עמ' התשמ"ב, ;79 עמ' התשט"ז, 2 ס"ח

.454 עמ' התשס"ג, ;137 עמ' התשי"ד, 3 ס"ח

.750 עמ' ,36 נוסח חדש ישראל, 4 דיני מדינת

.55 עמ' התשכ"ה, ;97 עמ' התשט"ז, 5 ס"ח

.725 עמ' התשס"ו, 6 ק"ת

בטיסה),  בטיחות - עבירות מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ו-2006

התשמ"ו-11985 המינהליות, העבירות לחוק ו–2 1 סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
חוק החוקה ועדת ובאישור בדרכים, והבטיחות התחבורה שר בהסכמת החוק), - (להלן

אלה: תקנות מתקינה אני הכנסת, של ומשפט

טיסה), התשמ"ב- וכללי טיס כלי  (הפעלת הטיס  תקנות מהוראות  הוראה על עבירה  .1
היא עבירה  לצדו, ב' בטור וכמתואר בתוספת א' בטור כמפורט הטיס), תקנות 21981 (להלן -

מינהלית.

בתוספת. בטור ג' כקבוע קצוב קנס מינהלי יהיה ,1 בתקנה כאמור מינהלית לעבירה .2

הקנס כפל יהיה לחוק 2(ג) כמשמעותה בסעיף לעבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי .3
הענין. לפי ,2 בתקנה האמור

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .4
__________

.31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.8 עמ' התשמ"ב, 2 ק"ת

התוספת שינוי
לחוק

מינהלית עבירה

קצוב מינהלי קנס

מינהלית עבירה
חוזרת

תחילה
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תוספת
ו–2) 1 (תקנות

א' טור
התקנה

ב' טור
העבירה מהות

ג' טור
חדשים בשקלים הקנס

טיס11א בכלי 2,000עישון
בטיחות14(א)(3) בחגורת 500שימוש

מיטלטל18 אלקטרוני אבזר 2,000הפעלת

(16 במרס 2006) באדר התשס"ו ט"ז
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התשס"ו-2006 ,(3 (מס' לחוק) התוספת (שינוי המינהליות העבירות צו

החוק),  - התשמ"ו-11985 (להלן המינהליות, העבירות לחוק סעיף 4 לפי סמכותי בתוקף  
הכנסת, של ומשפט חוק ועדת החוקה ובאישור והבטיחות בדרכים, התחבורה שר בהסכמת

לאמור: מצווה אני

יבוא: בתחילתה לחוק, בתוספת .1

שירותי רישוי חוק ;21927 הטיס, "חוק
התעופה, התשכ"ג-31963

- מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ה-42005" בטיסה), בטיחות עבירות

(16 במרס 2006) באדר התשס"ו ט"ז
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.74 עמ' התשס"ג, ;31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.2551 ג', עמ' כרך 2 חוקי א"י,

.104 עמ' התשכ"ג, 3 ס"ח

.728 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת

(תיקון),  שיתופיות) - אגודות מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ו-2006

בהסכמת התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  
מתקינה אני הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור והתעסוקה, המסחר התעשיה שר

אלה: תקנות

התשס"ד- שיתופיות), אגודות - מינהלי (קנס המינהליות העבירות לתקנות בתוספת .1
יבוא: פרט (3) 22003, אחרי

הרשויות". לתקנות 28 "(3א) תקנה

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תחילתן של תקנות .2

(16 במרס 2006) באדר התשס"ו ט"ז
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

התוספת שינוי
לחוק

התוספת תיקון

תחילה

__________
.31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.84 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת
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(תיקון),  חיים) בעלי - מחלות מינהלי (קנס המינהליות העבירות תקנות
התשס"ו-2006

בהסכמת התשמ"ו-11985, המינהליות, העבירות לחוק ו–2 לפי סעיפים 1 בתוקף סמכותי  
תקנות מתקין אני של הכנסת, ומשפט ועדת החוקה חוק הכפר, ובאישור ופיתוח החקלאות שר

אלה:

התשס"ה- חיים), בעלי מחלות - מינהלי (קנס המינהליות העבירות לתקנות בתוספת .1
- 22005

"800 לכל 50 ק"ג  יבוא 2א(א) תקנה לצד ב' בטור הקבוע הקנס במקום (1) בפרט (13),
מהם". או חלק בשר של

או  "800 לכל 600 ביצים יבוא 2 תקנה לצד ב' בטור הקבוע הקנס במקום (2) בפרט (14),
מהם". חלק או חיים מבעלי אחרים מוצרים של ק"ג 50 ולכל מהן חלק

"800 על כל 50 ק"ג בשר  יבוא בשר" ק"ג "800 לכל 50 בטור ב', במקום (3) בפרט (25),
מהם". חלק או

(22 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ד
לבני פי  צי  (3-1922 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.74 עמ' התשס"ג, ;31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.822 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 לחוק), הראשונה התוספת (תיקון אלקטרונית חתימה צו

החוק),  - התשס"א-12001 (להלן אלקטרונית, חתימה לחוק סעיף 2(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מצווה הכנסת, של ומשפט חוק ועדת החוקה ובאישור

תצהיר מוגש פיו שעל חיקוק "למעט יבוא בסופו ,10 בפרט לחוק, הראשונה בתוספת .1
משפט". לבית

צו זה ביום ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006). 2. תחילתו של

(6 באפריל 2006) בניסן התשס"ו ח'
לבני פי  צי  (3-3128 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.754 עמ' התשס"ב, ק"ת ;210 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

התשס"ו-2006 ,(2 מס' (תיקון המשפטי) (תפקידי השירות הדין עורכי לשכת צו

מצווה אני התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת לחוק סעיף 29(א)(5) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

התוספת תיקון

תצהיר תיקון
התוספת

לחוק הראשונה

תחילה
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בסופו המשפטי), התשכ"ב-21962, הדין (תפקידי השירות עורכי לצו לשכת 1(א) בסעיף .1
יבוא:

ביטחון (יהודה הוראות בדבר הצו הוראות לפי שכונן צבאי משפט שפיטה בבית (19)"
התש"ל-1970." ,(378 (מס' והשומרון)

(11 באפריל 2006) התשס"ו בניסן י"ג
לבני פי  צי  (3-62 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.199 עמ' התשס"ו, ;1905 עמ' התשכ"ב, 2 ק"ת

פריסת המענקים), (אופן ומשפחותיהם לבנון דרום אנשי צבא תקנות
התשס"ו-2006

התשס"ה- ומשפחותיהם, לבנון דרום צבא אנשי לחוק סעיף 8(ג) לפי סמכותנו בתוקף  
אלה: תקנות מתקינים אנו הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור החוק), - (להלן 12004

שנים שבע של תקופה במהלך צד"ל לאיש ישולמו לחוק 8(א) בסעיף כאמור המענקים .1
למענקים: זכאותו את המענקים על הממונה בו שקבע במועד החל להלן, כמפורט

10,000 שקלים  של סכום - השניה השנה ושל הראשונה השנה של הראשון בחודש (1)
הצמדה); הפרשי - (להלן לחוק 8(א) בסעיף בתוספת הפרשי הצמדה כאמור חדשים

השנה ושל  הראשונה  השנה של עשר השנים עד השני מהחודשים אחד  בכל  (2)
שקלים חדשים ועשרים אגורות בתוספת הפרשי הצמדה; 618 - השניה

המענקים מיתרת חמישית - השביעית  השנה  עד השלישית  מהשנה שנה בכל (3)
בתוספת הפרשי הצמדה.

חודשיים. בתשלומים יבוצעו 1 בתקנה האמורים התשלומים .2

(21 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"א
(3-3582 (חמ

פז מו ל  שאו
הביטחון שר

אולמרט אהוד
האוצר שר

__________
.36 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח

לקופה הצריכה תקרת לענין (שיעורי תוספת המדינה במשק ההסדרים צו
התשס"ו-2006 כללי), חולים ציבורי בבית מלא במחיר

להשגת  חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים סעיף 13 לחוק לפי סמכותנו בתוקף  
החוק),  - (להלן התשס"ב-12002  ,(2002 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות התקציב יעדי

לאמור: מצווים אנו

לחוק. 10 בסעיף כללי, כהגדרתו בית חולים ציבורי - "בית חולים" זה, בצו .1
__________

.174 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח

1 תיקון סעיף

פריסת אופן
המענקים

התשלום מועד

הגדרה
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בבית  הקופה בידי בריאות שירותי צריכת לענין  2006 לשנת לקופה, התוספת שיעור .2
להלן: כמפורט יהיה חולים,

;0.30% כללית בריאות שירותי (1)

;1.27% בריאות שירותי מכבי (2)

;1.42% מאוחדת חולים קופת (3)

.1.73% לאומית חולים קופת (4)

(10 באפריל 2006) התשס"ו בניסן י"ב
(3-2768 (חמ

י אדר יעקב 
הבריאות שר

אולמרט אהוד
האוצר שר

התשס"ו-2006  היתר), (דמי זרים עובדים תקנות

 - (להלן התשנ"א-11991  זרים, עובדים לחוק 1י1(ה) סעיפים  לפי  הסמכויות בתוקף   
אלה: אני מתקין תקנות לחוק, 8 סעיף לפי וסמכותי החוק),

- אלה בתקנות .1

לחוק; 1י1(ב) בסעיף כמשמעותם - היתר" "דמי

לחוק; 1יג סעיף הוראות לפי הבנין בענף זר עובד להעסקת היתר - "היתר"

 10 זרים, לפי סעיף עובדים כוח אדם של שירותי כוח אדם הנותן קבלן - "קבלן כוח אדם"
התשנ"ו-21996. אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת לחוק

היתר דמי מתשלום פטור אדם, כוח קבלן שאיננו הבנין, בענף זר עובד של כדין מעביד .2
לגבי עובדים אלה.

חודשים, שישה עולה על שאינה לתקופה היתר הבנין בענף אדם לקבלן כוח ניתן (א) .3
1י1(ב) בסעיף הקבוע ההיתר דמי להעסיקו, סכום מי שהותר לגבי ההיתר דמי סכום יהיה
ומחולק תוקפו, תום ההיתר, ועד שמיום תחילת תוקף במספר הימים מוכפל כשהוא לחוק

ב–200.

  - (א) משנה בתקנת האמור אף על   (ב)

מחוץ שהגיע של עובד זר כדין בהעסקה שהחל אדם בענף הבנין, כוח קבלן (1)
מישראל ביציאה ואשר יצא כדין, אצלו שהועסק אחר עובד זר לישראל, במקום
לישראל, הכניסה חוק לפי שלו הישיבה רישיון תקופת תום לפני זמנית שאינה
הזר העובד בעבור היתר בתשלום דמי חייב לא יהיה ההיתר, תקופת תום ולפני
בעבור ההיתר דמי של החזר קיבל ובלבד שלא ההיתר, פקיעת למועד עד החדש,

;5 העובד הזר היוצא, לפי תקנה

זר, עובד העסקת בעד הבנין, כוח אדם בענף קבלן שישלם ההיתר דמי סכום (2)
מועסק כדין  היה אצלו ההעסקה 30 ימים לתחילת עולה על שאינו מועד אשר עד
1י1(ב) בסעיף ההיתר הקבוע דמי סכום הבנין, יהיה בענף אחר כוח אדם קבלן אצל

שיעור קביעת
לקופה התוספת

הגדרות

מתשלום פטור
היתר דמי

של חלקי תשלום
היתר דמי

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

.201 עמ' התשנ"ו, 2 ס"ח
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ועד אצלו  ההעסקה תחילת  מיום  שנותרו הימים במספר  מוכפל  כשהוא לחוק 
ב–360. ומחולק ההיתר, תוקף פקיעת מועד

האדם - קבלן כוח (להלן בענף הבנין היתר בעל אדם קבלן כוח אצל זר שעבד כדין עובד .4
המעביד - (להלן הבנין בענף היתר בעל אחר אדם כוח קבלן אצל כדין לעבוד ועבר הראשון),
של יחסי בשיעור ההיתר, דמי של חלקי להחזר זכאי הראשון האדם כוח קבלן יהיה החדש),
שבו פוקע היום החדש, עד המעביד אצל לעבוד הזר העובד החל מהיום שבו הימים שנותרו

כל אלה: שהתקיימו ובלבד תוקף ההיתר,

לפי כל התשלומים שהוא חייב בהם את אותו עובד המעביד החדש שילם בשל (1)
לחוק; ו–1י1 1י(א1) סעיפים

להעסיקם, הופחת לו הראשון, שהותר האדם כוח אצל קבלן הזרים מספר העובדים (2)
בהתאם.

לפי שלו רישיון הישיבה תקופת תום לפני זמני, שאינו באופן ישראל הזר את העובד עזב .5
להעסקת ההיתר בעל האדם כוח קבלן יהיה ההיתר, תקופת תום ולפני לישראל, הכניסה חוק
שנותרו הימים יחסי של דמי ההיתר בשיעור של זכאי להחזר חלקי בענף הבנין, זר עובד אותו
הזרים העובדים שמספר ההיתר, ובלבד תוקף פוקע שבו עד היום הזר העובד עזב שבו מהיום
עובד דין זה, לענין בהתאם; הופחת הבנין, בענף להעסיקם לו שהותר האדם, כוח קבלן אצל

זמני. שאינו באופן ישראל את שעזב זר עובד כדין שנפטר, זר

לאחר יום תחילתן. תוקפו היתר שתחילת בשל היתר ששולמו דמי על תקנות אלה יחולו .6

(31 בדצמבר 2006). התשס"ז י' בטבת יום עד 3(ב) תקנה של תוקפה .7

(23 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד  (3-3501 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

הפנים שר מקום וממלא האוצר שר

הוגנים) תנאים והבטחת כדין העסקה שלא (איסור זרים עובדים תקנות
התשס"ו-2006  שעה), והוראות (תיקון שנתית) ואגרה בקשה (אגרת

החוק),  - התשנ"א-11991 (להלן זרים, עובדים לחוק סעיף 1י(ג) לפי הסמכויות בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור לחוק 8 סעיף לפי וסמכותי

הוגנים) (אגרת תנאים כדין והבטחת שלא העסקה זרים (איסור עובדים תקנות בשמן של .1
"(איסור העסקה  המילים העיקריות), התקנות התשס"ד-22004 (להלן - שנתית), ואגרה בקשה

יימחקו. - הוגנים)" תנאים והבטחת כדין שלא

יבוא:  יומי" זר "עובד ההגדרה אחרי העיקריות, 1 לתקנות בתקנה .2
עובדים כוח אדם של שירותי הנותן אדם כוח קבלן - הבנין" כוח אדם בענף ""קבלן
התשנ"ו-31996, אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת לחוק 10 זרים, לפי סעיף

הבנין;". בענף

התשס"ו בכסלו ל' יום עד התשס"ה (1 במאי 2005) בניסן כ"ב שמיום התקופה לגבי 3. (א)
בא: משנה (ג) לתקנות העיקריות, אחרי תקנת 2 בתקנה כאילו יראו (31 בדצמבר 2005),

חלקי החזר
במקרה של מעבר

עובדים

חלקי החזר
יציאה של במקרה

זמנית שאינה
מישראל

תחולה

תוקף

השם תיקון

1 תיקון תקנה

שעה הוראות

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

161 ועמ' 446. עמ' התשס"ד, 2 ק"ת

.364 עמ' התשס"ה, ;201 עמ' התשנ"ו, 3 ס"ח
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זר עובד העסקת בעד הבנין בענף אדם כוח קבלן שישלם שנתית אגרה "(ד)
בכסלו התשס"ו (31  יום ל' (1 במאי 2005) עד התשס"ה בניסן כ"ב שמיום בתקופה
1י(א1) סעיף לפי השנתית מהאגרה שלישים שני של בשיעור תהיה ,(2005 בדצמבר

4(ב)." לענין תקנה תחול זאת לא משנה לחוק; תקנת

בתקנות כאילו  יראו  ,(2006 בדצמבר   31) התשס"ז  בטבת י' יום  שעד  בתקופה  (ב)
- העיקריות

בא: ואחריו "(א)" מסומן 3 בתקנה האמור (1)

שהגיע עובד זר אדם בענף הבנין, שהחל בהעסקה כדין של קבלן כוח "(ב)
מישראל יצא ואשר כדין, אצלו שהועסק אחר זר עובד במקום לישראל, מחוץ
חייב יהיה לא שלו, האשרה  מועד פקיעת  לפני זמנית  שאינה ביציאה
הוחזרה באשרה, ובלבד שלא נקוב שהיה למועד אגרה שנתית עד בתשלום

;".5 תקנה לפי הזר היוצא העובד בעבור השנתית ששילם האגרה לו

בא: ואחריו "(א)" מסומן 4 בתקנה האמור (2)

בעד הבנין,  בענף אדם כוח קבלן שישלם השנתית האגרה "(ב) סכום
ההעסקה  לתחילת 30 ימים על עולה מועד שאינו עד זר, אשר עובד העסקת
סכום יהיה הבנין, בענף אחר אדם כוח קבלן אצל כדין מועסק היה אצלו
לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים 1י(א1) בסעיף השנתית הקבוע האגרה

ב–360."; ומחולק האשרה, מועד פקיעת אצלו עד ההעסקה תחילת מיום

בא:  ואחריו "(א)" 5 מסומן בתקנה האמור (3)

שהחל הבנין אדם בענף כוח קבלן (א), משנה האמור בתקנת אף על "(ב)
אחר זר עובד במקום לישראל, מחוץ שהגיע זר עובד של כדין בהעסקה
מועד זמנית לפני פקיעת מישראל ביציאה שאינה אצלו כדין ויצא שהועסק
הזר העובד בעבור  השנתית האגרה  להחזר  זכאי  יהיה לא שלו,  האשרה

מישראל."; שיצא

בא: ואחריו "(א)" מסומן 6 בתקנה האמור (4)

הבנין, שעובדו בענף אדם משנה (א), קבלן כוח בתקנת האמור על אף "(ב)
בענף אדם אחר כוח קבלן אצל לעבוד כדין והחל אצלו הפסיק לעבוד הזר
אגרה שנתית כדין שילם החדש והמעביד החדש), המעביד הבנין (להלן -
סכומי של להחזר  זכאי יהיה אצלו,  הזר העובד  של עבודתו תקופת  בעד
ששילם, לבין שנתית האגרה שבין להפרש השווה בסכום האגרה השנתית,
האשרה סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של אותו
ניתנה שבעדה  בתקופה  הימים במספר ומחולק העבודה, הפסקת  יום  עד

האשרה.";

בא: ואחריו "(א)" מסומן 7 בתקנה האמור (5)

שנפטר של העובד הזר מעבידו היה (א), משנה אף האמור בתקנת על "(ב)
האגרה של סכומי להחזר זכאי המעביד יהיה הבנין, אדם בענף כוח קבלן
לבין השנתית ששילם, האגרה להפרש שבין השווה ששילם בסכום השנתית
האשרה סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של אותו
אף האשרה, ניתנה שבעדה בתקופה הימים במספר ומחולק הפטירה, יום עד

(א)."; משנה לתקנה ו–(2) (1) בפסקאות האמור התקיים לא אם
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ו–7(א)". 6(א) 5(א), "תקנות בא 5 עד 7" במקום "תקנות ,8 בתקנה (6)

(20 בפברואר 2006) בשבט התשס"ו כ"ב
אולמרט אהוד  (3-3038 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

הפנים שר מקום וממלא האוצר שר

אדם כוח קבלני שהם בין מעבידים זר של עובד (מעבר זרים עובדים תקנות
התשס"ו-2006 הבנין), בענף

החוק),   - (להלן התשנ"א-11991  זרים, עובדים  לחוק 6א סעיף  לפי הסמכויות בתוקף  
עובדים של ביותר הגדול המספר נמנה חבריו שעם העובדים ארגון עם התייעצות ולאחר
6ב סעיף לפי בדבר, ונוגעים יציגים לדעתי שהם מעבידים ארגוני ועם בישראל, מאורגנים

אלה: תקנות מתקין אני לחוק,

- אלה בתקנות .1

המסחר והתעסוקה; התעשיה - משרד "המשרד"

אדם,  כוח  קבלני ידי על עובדים העסקת לחוק   10 בסעיף כמשמעותו - אדם" כוח "קבלן
התשנ"ו-21996;

השישי,  השלישי,  החודש של  האחרון ביום  המסתיימת חודשים   3 בת תקופה  - "רבעון"
השנה. של והשנים–עשר התשיעי

רשאי לעבור הקודם), - המעביד (להלן הבנין בענף כוח אדם קבלן שמעבידו עובד זר .2
שני שהתקיימו ובלבד המעביד החדש), - (להלן הבנין אחר בענף אדם כוח קבלן אצל לעבוד

אלה:

הקודם  הזר אצל המעביד העובד של עבודתו היום שבו פסקה מן 30 ימים חלפו לא (1)
החדש; אצל המעביד לרישום הבקשה שבו הוגשה היום ועד

הזר העובד במשרד, את זרים לעובדים הסמך ביחידת כדין, החדש רשם המעביד (2)
כעובדו.

מצא הממונה אם ואולם הרישום, ייעשה במועד (2)2 בתקנה כאמור הזר העובד רישום .3
או שנתקיימו הקודם, המעביד על ידי פוטר הזר כי העובד במשרד זרים זכויות עובדים על
יאשר רבעון, במהלך גם למעביד החדש העובד הזר את מעבר המצדיקות מיוחדות נסיבות
שהרישום ובלבד הרבעון,  במהלך החדש, המעביד אצל העובד רישום את  בכתב הממונה
רבעון שלאחר  של ה–1 בחודש הראשון - הרישום" "מועד זו, בתקנה בחודש; ב–1 ייעשה

המעביד הקודם. אצל עבודתו את הזר העובד סיים הרבעון שבו

(23 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ג
אולמרט אהוד  (3-3499 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

הפנים שר מקום וממלא האוצר שר

הגדרות

עובד של מעבר
מעבידים בין זר

הבנין בענף

רישום מועד
הזר העובד

__________
.112 עמ' התשנ"א, 1 ס"ח

.364 עמ' התשס"ה, ;201 עמ' התשנ"ו, 2 ס"ח
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התשס"ו-2006  ,(2 מס' (תיקון אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

המועצות  לחוק  7 וסעיף המקומיות1, המועצות לפקודת 2 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני התשמ"ח-21988, המועצה), ראש (בחירת האזוריות

יבוא: התשי"ח-31958, אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו 149 סעיף אחרי .1

מיוחדות בחירות                                                 "סימן ב1:

-הגדרות זה בסימן 149א.

הצעות להגשת האחרון היום  שלפני ה' יום  - הפנקס" שליפת "יום
המועמדים בבחירות מיוחדות;

זה; סימן הוראות לפי שהוכן הבוחרים פנקס - הבוחרים" "פנקס

האוכלוסין. מתוך מרשם הבוחרים פנקס - גזירת הפנקס" "שליפת

138 סעיף וכן החלת המחויבים בשינויים מיוחדות בחירות לגבי יחול  138 סעיף 149ב.
יום  לפני ימים מ–157  יאוחר "לא במקום שבו, (א) קטן בסעיף זה: בשינוי
בחירות  לקיום היווצרות העילה מיום מ–14 ימים הבחירות" קרי "לא יאוחר

מיוחדות".

בוחרים כלפנקס שיכלול בוחרים פנקס אזור  לכל  יוכן  מיוחדות  בבחירות (א) 149ג.
הוא  רשום, והיה הבחירות מיום יאוחר לא חל ה–17  הולדתו שיום אדם
סימן לענין הפנקס; שליפת ביום האזור כתושב האוכלוסין במרשם ומענו,

בלבד. שם יישוב האוכלוסין של במרשם - לרבות ציון "מען" זה,

לתוקף שלושה ייכנס פנקס הבוחרים בסעיף 149, האמור אף על (ב)  
ועדת ראש יושב  חתימת טעון ואינו  הפנקס  שליפת יום לאחר  ימים

הבחירות.

יאוחר מיום  לא הבחירות לוועדת הבוחרים פנקס את ימסור (ג) השר  
הצעות המועמדים." הגשת

(20 במרס 2006) התשס"ו באדר כ'
אולמרט אהוד  (3-136 (חמ

הממשלה מקום ראש ממלא                                                                                   

הפנים שר מקום וממלא
__________

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

.213 עמ' התשמ"ח, 2 ס"ח

.490 עמ' התשס"ו, ;986 עמ' התשנ"ז, ;1256 עמ' התשי"ח, 3 ק"ת

נפט למוצרי (מחירים מרביים ושירותים מחירי מצרכים על פיקוח  צו
התשס"ו-2006  (תיקון), בז"ן) בשער

התשנ"ו-11996  ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12 לפי סמכותנו בתוקף  
מצווים לאמור: לחוק, אנו 13 לפי סעיף המחירים ועדת ובהתייעצות עם החוק), (להלן -

__________
.192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

ב1  סימן הוספת
החמישה לפרק

עשר
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בז"ן), בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בצו .1
יבוא: התוספת במקום התשנ"ג-21992,

"תוספת
(1 (סעיף

א' טור
נפט מוצר

ב' טור
חדשים בשקלים מחיר

לטונה מטרית

ג' טור
חדשים בשקלים מחיר

ליטר לקילו

נפטא .12,477.42
עופרת נטול אוקטן 95 בנזין .21,924.80
עופרת נטול אוקטן 96 בנזין .31,952.27

במכליות קרוסין/דס"ל .42,264.61
בהזרמה קרוסין/דס"ל .52,822.982,276.45

אינה בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר .6
סולר 50) - (להלן לק"ג 50 מ"ג על עולה

במכליות

2,287.73

בהזרמה 50 סולר .72,302.93
אינה בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר .8

סולר 10) - (להלן לק"ג 10 מ"ג על עולה
במכליות

2,292.71

בהזרמה 10 סולר .92,307.94
גופרית 0.2% במכליות להסקה סולר .102,180.52

במכליות קל מזוט .111,770.63
מזוט קל בהזרמה .121,814.18

תקני 4000 כבד מזוט .131,595.14
כל  בעד 4000 תקני מזוט על מחיר תוספת .14

גופרית בתכולת 0.1% של הפחתה
12.29

כל  בעד 4000 תקני מזוט ממחיר הפחתה .15
גופרית בתכולת 0.1% של תוספת

12.29

80/100 זפת .161,715.42
ה.ב. זפת .171,620.29

הגופרית  אחוז בו הוא הגופרית כבד 4000 שאחוז מזוט - 4000 תקני" כבד זו, "מזוט בתוספת
במכון  הציבור לעיון העומד מזוט", פחמימניים: דלק 116 "חומרי ישראלי בתקן הקבוע המרבי

התקנים."

צו זה ביום ב' בניסן התשס"ו (31 במרס 2006). 3. תחילתו של

(23 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ג
(3-2152 (חמ

אולמרט אהוד
האוצר שר

ן או בר ני ו ר
הלאומיות התשתיות שר

__________
67 ועמ'  עמ' התשס"ד, 751 ועמ' 861; עמ' התשס"ג, 206 ועמ' 901; עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2 ק"ת

.960

התוספת החלפת

תחילה
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גפ"מ), ניפוק (מחירי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח  הודעת
התשס"ו-2006

גפ"מ),  (מחירי ניפוק ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח סעיף 4 לצו לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני הצו), (להלן - התשנ"ט-11999

התשס"ו בניסן ד' ביום החל לצו, התוספת נוסח ולפיכך התעדכנו ניפוק שירות מחירי .1 
הוא כלהלן: (2 באפריל 2006),

חיובהשירות חדשיםיחידת הערותבשקלים

ניפוק גפ"מ למכליות תפעולי20.88טון1. אחסון כולל המחיר
ופעולות שאיבה והזרמה

בשירות הכרוכות
בהזרמה גפ"מ ניפוק תפעולי12.24טון2. אחסון כולל המחיר

ופעילות שאיבה והזרמה
הכרוכות בשירות"

(30 במרס 2006) בניסן התשס"ו א'
יחיאלי ד אהו  (3-2722 (חמ

הדלק מינהל מנהל                                                                                   
__________

.434 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 720;

מחירים עדכון
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