
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

770   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), אשראי נתוני שירות תקנות

770 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), התשס"ה-2005 חשבון (תיקון), רואי תקנות

,(3 (מס' לחוק) 3(ב) סעיף לענין ציבוריים גופים ציבוריים (קביעת בגופים הביטחון להסדרת צו
770 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

771 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' (תיקון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התכנון תקנות

772 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(11 מס' (תיקון התעבורה תקנות

772 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   התעבורה (הוראת שעה), תקנות

774 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . .   עבודה), לתיווך בקשר עבודה ממבקש (תשלומים התעסוקה שירות תקנות

775   . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 עבודה), לתיווך בקשר זר לעובד מידע (מסירת התעסוקה שירות תקנות

776 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), הדואר) לבנק (תשלומים ממלכתי בריאות ביטוח תקנות

 

4 במאי 2006 6481 התשס"ו באייר ו'
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התשס"ו-2006 (תיקון), אשראי נתוני שירות תקנות

 - (להלן התשס"ב-12002  נתוני אשראי, שירות  לחוק 52(א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: אני מתקינה תקנות החוק),

העיקריות),  התקנות - אשראי, התשס"ד-22004 (להלן נתוני לתקנות שירות 63 בתקנה .1
תימחק. - "Common Criteria EAL” ההגדרה

- "Common Criteria EAL - 15408 ”ותקן המילים העיקריות, לתקנות (1)66 בתקנה .2
יימחקו.

יימחקו. - "Common Criteria EAL - 2 ”ותקן המילים העיקריות, לתקנות 76(א) בתקנה .3

(6 באפריל 2006) בניסן התשס"ו ח'
לבני פי  צי  (3-3200 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.104 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח

.178 עמ' התשס"ה, ;422 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת

התשס"ו-2006 (תיקון), התשס"ה-2005 (תיקון), חשבון רואי תקנות

תקנות מתקינה אני התשט"ו-11955, חשבון, רואי לחוק 17 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה:

- התשס"ה-22005 (תיקון), חשבון רואי לתקנות 6(ג) בתקנה .1

;"2006 סתיו "מועד יבוא "2005 סתיו "מועד במקום בסופה, (1) בפסקה (3),

יבוא: (2) אחרי פסקה (3)

פטור א', חלק סופית - ב"סטטיסטיקה" הבחינה למעט הבחינות בכל עמד "(3א)
א'". חלק סופית ב"טכנולוגיית מידע" שבבחינה הבחינה מן

(11 באפריל 2006) התשס"ו בניסן י"ג
לבני פי  צי  (3-665 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.26 עמ' התשט"ו, 1 ס"ח

.462 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת

לענין ציבוריים גופים (קביעת ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת  צו
התשס"ו-2006 ,(3 (מס' לחוק) 3(ב) סעיף

התשנ"ח-11998  ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק סעיף 3(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני החוק), - (להלן

63 תיקון תקנה

__________
.763 עמ' התשס"ה, ;348 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

66 תיקון תקנה

76 תיקון תקנה

6 תיקון תקנה
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יהיו מהם אחד בכל ביטחון  שלממונה ציבוריים גופים הם להלן המפורטים  הגופים .1
אבטחה  פעולות מבצע המחויבים, גם כשהוא בשינויים 3 לחוק בסעיף האמורות הסמכויות

הציבוריים: הגופים בהם שפועלים למקומות מחוץ אנשים או רכב כלי לווי בעת

לחוק; הראשונה בתוספת מנויים שאינם ממשלה משרדי (א)

ישראל; בנק (ב)

לישראל; מקורות, חברת המים (ג)

בע"מ; לישראל החשמל חברת (ד)

בע"מ; לתקשורת הישראלית החברה בזק, (ה)

בע"מ; תקשורת פלאפון חברת (ו)

בע"מ; ישראל סלקום חברת (ז)

בע"מ; תקשורת פרטנר חברת (ח)

בע"מ; תקשורת מירס חברת (ט)

הדואר; רשות (י)

ישראל בע"מ; רכבת (יא) חברת

ישראל; מקרקעי מינהל (יב)

לאומי; לביטוח המוסד (יג)

העתיקות. רשות (יד)

(11 באפריל 2006) התשס"ו בניסן י"ג
רא עז ן גדעו  (3-3288 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   

,(2 מס' (תיקון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התכנון תקנות
התשס"ו-2006

התייעצות ולאחר התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק סעיף 265 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות אני מתקין ולבניה, הארצית לתכנון המועצה עם

התש"ל-21970 ואגרות), תנאיו להיתר,  (בקשה והבניה  התכנון לתקנות 18 בתקנה .1 
בסופה יבוא: העיקריות), התקנות (להלן -

ברור שלט במקום, הבניה תקופת למשך יוצב, הנכס בחזית לעין בולט במקום "(ה)
ההיתר." מהות ותיאור הבניה היתר מספר בו שיצוינו וקריא

בנין פסולת פינוי בדבר ההיתר תנאי "לרבות המילים העיקריות, לתקנות 21(ד) בתקנה .2
יימחקו. - פסולת" פינוי לאתר מהמגרש

יבוא: בסופו העיקריות, התקנות של השניה לתוספת 16.02 בפרט .3

ציבוריים גופים

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.577 עמ' התשס"ו, ;1841 עמ' התש"ל, 2 ק"ת

18 תיקון תקנה

21 תיקון תקנה

התוספת תיקון
השניה
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המוכיחה לדעת בכתב אסמכתא הבניה בגמר למהנדס ימסור לביקורת "(יא) האחראי
ההיתר." לתנאי בהתאם הוסדר הבנין בפסולת שהטיפול המהנדס

על בקשה  יחולו והן פרסומן 90 ימים מיום ,1 למעט תקנה של תקנות אלה, (א) תחילתן .4
תחילתן. המקומית לאחר שהוגשה לוועדה להיתר

על היתר  תחול והיא אלה תקנות של פרסומן 60 ימים מיום של תקנה 1, (ב) תחילתה  
תחילתה. לאחר שניתן

(7 במרס 2006) התשס"ו באדר ז'
אולמרט אהוד  (3-347 (חמ

הממשלה מקום ראש ממלא                                                                                   

הפנים שר מקום וממלא

התשס"ו-2006 ,(11 מס' (תיקון התעבורה תקנות

אלה: תקנות מתקין אני לפקודת התעבורה1, לפי סעיפים 14יח ו–71 בתוקף סמכותי  

העיקריות), בסופה  התקנות (להלן - התשכ"א-21961  התעבורה, לתקנות 495ג בתקנה .1
יבוא:

נבצר בית משפט של צו שבשל קיומו, מועד ועל תחרותי הליך החלת הודעה על "(ד)
או (ב) משנה הקבועים בתקנות במועדים לקיים או התעבורה לשלוח על המפקח מן
לא יאוחר שיהיה ובלבד מן הקבוע, מאוחר לשלוח במועד הוא רשאי לפי הענין, (ג)(1),

המשפט." בית צו שבוטל מיום ימים מ–14

בשבט התשס"ו (11 בפברואר 2006). ביום י"ג תקנות אלה 2. תחילתן של

(23 באפריל 2006) התשס"ו בניסן כ"ה
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.430 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

,698 עמ' ,597 עמ' ,498 עמ' ,416 עמ' ,252 עמ' ,207 עמ' ,205 עמ' ,204 עמ' התשס"ו, ;1425 עמ' התשכ"א, 2 ק"ת

764 ועמ' 765. עמ'

התשס"ו-2006 שעה), (הוראת התעבורה תקנות

באישור  הפקודה), - לפקודת התעבורה1 (להלן ו–70 18 לפי סעיפים 6, בתוקף סמכותי  
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הכלכלה ועדת

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

ההגדרה  אחרי העיקריות), התקנות - לתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 (להלן 1 בתקנה .1
יבוא: שטח" "רכב

ותחולה תחילה

495ג תיקון תקנה

תחילה

__________
.173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.166 עמ' התשס"א, ;69 עמ' התשי"ח, 2 ס"ח

.348 עמ' התשנ"ד, ;226 עמ' התשל"ז, 3 ס"ח

.498 עמ' התשס"ו, ;1425 עמ' התשכ"א, 4 ק"ת

1 תיקון תקנה
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מנוע באמצעות המונע אחד בציר גלגלים המחוברים זוג בעל מנועי רכב - ""רכי–נוע"
אלה: כל בו שנתקיימו חשמלי

ס"מ; 65 על עולה הכולל אינו רוחבו (1)

ייצוב ומערכת הגוף באמצעות הטיית נעשים והייצוב שלו העצירה ההיגוי, (2)
חשמלית; גירוסקופית

אחד בלבד; לנוסע הוא מיועד (3)

לשעה; קילומטר 13 על עולה אינה היצרן בידי המתוכננת המרבית מהירותו (4)

ק"ג; 45 על עולה העצמי אינו משקלו (5)

ק"ג; 160 על עולה הכולל המותר אינו משקלו (6)

טכניות בדרישות עומד שהוא לכך מוסמכת ממעבדה אישור קיבל הוא (7)
בשעות התחבורה, שבמשרד הרכב באגף הציבור לעיון העומד בנוהל המפורטות

להלן: כמפורט בענינים המשרד, של הרגילות העבודה

יציבות; (א)

נראות; (ב)

החלקה." מניעת (ג)

יבוא: העיקריות לתקנות 39יא תקנה אחרי .2

רכי–נוע                                                            "סימן ב2:

מחובת פטור
רכב רישיון

 2 סעיף לפי ורישוי רישום מחובת  פטור בו והנוהג  רכי–נוע בעל 39יב.
לפקודה.

מחובת פטור
נהיגה רישיון

לפקודה. 10 סעיף נהיגה לפי רישיון מחובת פטור הנוהג ברכי–נוע 39יג.

הרכי–נוע עשרהנהיגת שש לו שמלאו לאחר אלא ברכי–נוע אדם ינהג לא (א) 39יד.
שנים.

בהפעלתה. בקיא הוא כן אם ברכי–נוע אלא אדם ינהג לא (ב)
הרכי–נוע תנועת

ובטיחותה
אם או  חצייתו לשם אלא בכביש ברכי–נוע אדם ינהג לא 39טו. (א)

קיבוץ. או מושב בתחום הכביש
ברכי–נוע בכביש  לנהוג מותר (א), משנה בתקנת האמור אף (ב) על  

אחד מאלה: התקיים אם קיבוץ, או מושב שאינו בתחומי
מדרכה; הכביש לצד אין (1)

או מצבה מידותיה, מפאת המדרכה על לנסוע ניתן לא (2)
עליה; המצויים מכשולים

לרדת או המדרכה על לעלות ברכי–נוע בנסיעה ניתן לא (3)
ממנה;

קילומטר   13 על  העולה במהירות  ברכי–נוע אדם ינהג לא  (ג)  
לשעה."

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

מיום תחילתן. שנים שלוש למשך אלה תקנות תוקפן של .4

(11 באפריל 2006) התשס"ו בניסן י"ג
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

ב2  סימן הוספת
של שני בפרק

ב' חלק

תחילה

שעה הוראת
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עבודה), לתיווך בקשר עבודה ממבקש (תשלומים התעסוקה שירות תקנות
התשס"ו-2006

התשי"ט-11959 התעסוקה, שירות לחוק ו–69ז(1) 69ה סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור המשפטים שר עם בהתייעצות החוק), - (להלן

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של

אלה - 1. בתקנות

לחוק; 69ז(1) כמשמעותו בסעיף - "תשלום חוזי"

התשמ"ז-21987. מינימום, שכר בחוק כמשמעותו - מינימום" "שכר

שקלים חדשים. ל–3,050 סכום השווה הוא המרבי התשלום החוזי .2

בחוץ או  בישראל בעקיפין, או במישרין לקבל, או לגבות רשאית פרטית (א) לשכה .3
כאמור, לא יעלה התשלומים שהיא מטפלת בענינו, ובלבד שסך זר מעובד לארץ, כל תשלום

הסכומים שלהלן: בניכוי שקלים חדשים, השווה ל–3,050 על סכום

החוזי; התשלום (1)

התשלום על העולה הזר,  מהעובד  קיבלה או גבתה  זרה  שלשכה סכום (2)
החוזי;

מהעובד בעקיפין, או במישרין קיבלה, או גבתה אחרת פרטית שלשכה סכום (3)
הזר.

או  לגבות פרטית לשכה רשאית (א), משנה תקנת לפי המרבי הסכום על נוסף (ב)  
הגיע העובד הזר שבה הטיסה בעד הוצאות בענינו, החזר מטפלת שהיא לקבל מעובד זר

לישראל.

תשלום  כל תקבל ולא פרטית לשכה תגבה לא (א), משנה בתקנת האמור אף על (ג)  
בעבר טיפלה הפרטית הלשכה אם גם וזאת בישראל, הנמצא זר עובד של לעבודתו תיווך בעד

בישראל. ובתיווך לעבודתו הזר לישראל העובד בהבאת

עליית  בהתאם לשיעור כל שנה, של ב–1 בינואר יעודכן ו–3(א) 2 הסכום האמור בתקנות .4
השנה  של ב–1 בינואר ידוע שהיה מועד לעומת המדד לצרכן הידוע באותו המחירים מדד

ברשומות. המעודכן את הסכום יפרסם השר לה; שקדמה

התשלומים שהותרו לגביה תשלום מן כל זר מעובד ולא תקבל תגבה לשכה פרטית, לא .5
אלה: כל נתקיימו כן אם אלא ,3 בתקנה כאמור

לחוק,   63 סעיף לפי פרטית כלשכה לעסוק רישיון בעלת היא הפרטית הלשכה (1)
לחוק; 65 סעיף לפי זרים, לעובדים עבודה לתיווך מיוחד היתר וקיבלה

בשפה בכתב, עבודה תיווך בחוזה הזר העובד עם התקשרה הפרטית הלשכה (2)
כפי התיווך תנאי יפורטו  בחוזה ממנו; עותק הזר לעובד ומסרה מבין,  הזר שהעובד
לחוק; 69ט סעיף הוראות לפי מידע דין, וכן בכפוף להוראות כל הצדדים, בין שהוסכמו

בקבלות או מחזיקה הפרטית הלשכה 3(ב) - בתקנה החזר הוצאות כאמור לענין (3)
ההוצאות. את מאמתים אשר אחרים במסמכים

__________
.552 עמ' התשס"ד, ;32 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.68 עמ' התשמ"ז, 2 ס"ח

הגדרות

התשלום החוזי
המרבי

התשלום המותר
לקבלה או לגביה

לשכה בידי
פרטית

למדד הצמדה

או לקבלת תנאים
תשלומים לגביית

לשכה בידי
פרטית
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תחזיר בעקיפין, או במישרין זר, מעובד תשלומים שקיבלה או שגבתה פרטית לשכה (א) .6
התקיים אחד מאלה: אם ממנו, גבתה או שקיבלה התשלומים כל לעובד הזר את

ממועד התשלום; סביר זמן בתוך כדין לישראל הגיע לא העובד הזר (1)

לא הגעתו מיום שנה של בתקופה ואולם כדין, לישראל הגיע הזר העובד (2)
לשתים השווה מסכום פחות היה שקיבל העבודה ששכר או עבודה שכר קיבל

לחודש. המינימום שכר פעמים עשרה

תום 30 ימים מן היום  עד (א), משנה לתקנת בניגוד הזר, לעובד הוחזר שלא תשלום (ב)  
כהגדרתו כשכר מולן אותו משנה, יראו תקנת אותה התשלומים לפי העילה להחזר קמה שבו

התשי"ח-31958. השכר, הגנת בחוק

הטיסה הוצאות בעד זר החזר מעובד או לקבל לגבות פרטית רשאי לשכה שאינו אדם .7
אשר אחרים או במסמכים בקבלות מחזיק שהאדם ובלבד הזר לישראל, העובד הגיע שבה

ההוצאות. את מאמתים

3(א) תקנה של ותוקפה בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006), ביום ה' תקנות אלה 8. תחילתן של
(30 ביוני 2008). התשס"ח בסיון כ"ז יום עד

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
אולמרט אהוד  (3-3521 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.86 עמ' התשי"ח, 3 ס"ח

עבודה), לתיווך בקשר זר לעובד מידע (מסירת התעסוקה שירות תקנות
התשס"ו-2006

 - (להלן התשי"ט-11959  התעסוקה, שירות לחוק 69ט(א)(3) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור החוק),

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2,

להלן: כמפורט מידע גם ייכלל לחוק, 69ט(א) בסעיף כאמור בהודעה .1

שבהן והנסיבות הלשכה הפרטית בידי לקבלתו או תשלום מותר לגביית התנאים (1)
הפרטית; מהלשכה תשלומים להחזר זר עובד זכאי

בישראל; המיועד המעביד זהות (2)

עובדים לחוק  1יג סעיף לפי המעביד שקיבל  ההעסקה היתר של  תוקפו תקופת (3)
זרים;

הצפוי בישראל; תיאור התפקיד (4)

השכר של אמדן לרבות הברית, ארצות של בדולר בישראל הצפוי השכר של אמדן (5)
חייב המעביד דין פי  שעל הניכויים ממנו שינוכו לאחר בכסף לקבל  צפוי שהעובד

השכר; מן לנכותם רשאי שהמעביד והניכויים השכר מן לנכותם

שבהן נסיבות
תשלומים יוחזרו

הזר לעובד

התשלום המותר
לגבייה או לקבלה
שאינו אדם בידי

פרטית לשכה

תחילה ותוקף

__________
.552 עמ' התשס"ד, ;32 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.166 עמ' התשס"א, ;69 עמ' התשי"ח, 2 ס"ח

.348 עמ' התשנ"ד, ;226 עמ' התשל"ז, 3 ס"ח

מסירת מידע
זר לעובד
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הזר" לעובד ב"זכותון כפי שמופיעות בישראל, פי הדין על הזר העובד של זכויותיו (6)
המשרד; של האינטרנט המסחר והתעסוקה באתר התעשיה משרד שפרסם

התנאים הכללים, - זרים עובדים לחוק 6א סעיף לפי התקנות עליו שחלות עובד לגבי (7)
בתקנות האמורות. אשר נקבעו מעבידים, בין זר של עובד מעבר והסייגים בדבר

בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006). ביום ה' תקנות אלה 2. תחילתן של

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
אולמרט אהוד  (3-3521 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

(תיקון), הדואר) לבנק (תשלומים ממלכתי בריאות ביטוח  תקנות
התשס"ו-2006

בהסכמת התשנ"ד-11994, ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק סעיף 4א לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני התקשורת, ושר האוצר שר

התשנ"ח-21998 הדואר), לבנק  (תשלומים ממלכתי בריאות ביטוח תקנות  של בשמן .1 
לחברת "(תשלומים יבוא הדואר)" לבנק "(תשלומים במקום העיקריות), התקנות - (להלן

הדואר)".

- העיקריות לתקנות 1 בתקנה .2

תימחק; הדואר" - ההגדרה "בנק (1)

יבוא: ההגדרה "תקנות" אחרי (2)

בנותנה התשמ"ו-31986, הדואר, בחוק כהגדרתה החברה - הדואר" ""חברת
לחוק האמור." 88יא בסעיף כמשמעה הבת החברה מטעם כספיים שירותים

- לתקנות העיקריות 2(א) בתקנה .3

תגבה"; יבוא "חברת הדואר "בנק הדואר יגבה" במקום (1)

(2) במקום "10" יבוא "13.8".

באדר התשס"ג (15 במרס 2006). ביום ט"ו תקנות אלה 4. תחילתן של

(15 במרס 2006) באדר התשס"ו ט"ו
אדרי יעקב   (3-2829 (חמ

הבריאות שר                                                                                   

תחילה

השם תיקון

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

תחילה

__________
.156 עמ' התשנ"ד, 1 ס"ח

.331 עמ' התשנ"ח, 2 ק"ת

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, ;79 עמ' התשמ"ו, 3 ס"ח




