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התשס"ז―2006 הדרוזית), (העדה (ארגונן) הדתיות העדות תקנות

אלה: תקנות מתקין אני (ארגונן)1, הדתיות העדות לפקודת 2 לפי סעיף בתוקף סמכותי

התשנ"ו-21995, הדרוזית), (העדה (ארגונן) הדתיות העדות לתקנות 14א תקנה במקום .1
יבוא:

(31 בדצמבר 2006).""תוקף בטבת התשס"ז י' יום עד אלה תקנות תוקפן של 14א.

בתשרי התשס"ו (2 באוקטובר 2006). ביום י' תקנות אלה 2. תחילתן של

(19 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול כ"ו
אולמרט אהוד   (3―2507 (חמ

הממשלה ראש                                                                                   

__________
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

.984 עמ' ,356 עמ' התשס"ו, ,101 עמ' התשס"ד, 5 ועמ' 814; עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 127 ועמ' 772;

(שילוב  חקיקה) 2004 (תיקוני הכספים לשנת הכלכלית המדיניות תקנות
של המזערי השעות היקף (הפחתת שעה) (הוראת בעבודה) גמלאות מקבלי

התשס"ז―2006 (תיקון), משתתפים) לסוגי אישית תכנית

2004 (תיקוני  הכספים לשנת הכלכלית המדיניות לחוק 43(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
של  הכספים ובאישור ועדת האוצר שר החוק), בהסכמת - חקיקה), התשס"ד-12004 (להלן

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

(שילוב  חקיקה) (תיקוני  2004 הכספים  לשנת  הכלכלית המדיניות לתקנות   1 בתקנה .1
אישית של תכנית המזערי השעות היקף (הפחתת שעה) (הוראת גמלאות בעבודה) מקבלי
אי–כושר" דרגת לגביו "שנקבעה במילים החל הסיפה התשס"ה-22005, משתתפים), לסוגי

יבוא: ואחריה (1) תסומן

הוראות  לפי מ–75 אחוזים, פחות שהיא דרגת אי–כושר להשתכר לגביו שנקבעה (2)"
לאחוז  בהתאם  יהא  - התשנ"ה-1995  משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ט' פרק
גדול שעות בהיקף אישית תכנית בעבורו תוכן כי ביקש המשתתף אם זולת כושרו,

יותר;

פרישה, גיל  בחוק כמשמעותו פרישה גיל עד פרישה גיל לפני שנתיים שגילו  (3)
המשתתף  אם זולת בשבוע, אחת שעה יהא - פרישה) גיל - (להלן התשס"ד-32004 

יותר; גדול שעות בהיקף אישית תכנית בעבורו תוכן כי ביקש

נתקיימו  אם בחודש אחת שעה יהא פרישה, גיל עד פרישה גיל לפני 5 שנים שגילו (4)
גדול שעות  בהיקף  אישית תכנית  בעבורו תוכן  כי ביקש הוא  אם זולת אלה,  כל  בו

יותר:

מתוכן האחרונות השנים שבע מתוך בחמש הכנסה הבטחת גמלת מקבל היה (א)
לביטוח במוסד בתקופה זו לו האחרונות, ולא נרשמו רצופות בשנים שנים שלוש
היה לא כי בתצהיר ואישר קבלת גמלה כאמור, לצורך מעבודה הכנסות לאומי

תקופה; באותה מועסק

14א החלפת תקנה

 1 תיקון תקנה
2 תקנה והוספת

תחילה

__________

1 ס"ח התשס"ד, עמ' 99.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 184.

3 ס"ח התשס"ד, עמ' 46.
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מסוג בעבודה להשתלב אינו כשיר כי הוא קבע לגביו תעסוקה מרכז רופא (ב)
משרד  מטעם  רופא בידי אושרה זו וקביעה שבועיות, שעות  מ–5  יותר כלשהו

המשרד)." - (להלן והתעסוקה המסחר התעשיה

ממש של קשיים שלפניו למשתתף אישית תכנית של המופחת המזערי השעות היקף .2
לשעה עד המופחת יהא המזערי השעות בהיקף כלשהי אישית תכנית ממנו לבצע המונעים

אלה: כל שנתקיימו ובלבד בחודש

לוועדה כאמור להפחתה בקשה הגיש לחוק 43(ב)(3) סעיף שהשר הסמיכו לפי מי (1)
ממליצה;

ניתנה חוות דעת ועדה ממליצה; (2)

משתתף; אותו בעבור היקף השעות המזערי הקטנת את אישר השר (3)

הכנסה הבטחת מינהלת ראש המורכבת מיושבת - ועדה ממליצה" "ועדה זו, תקנה לענין
אגף ונציג לאומי לביטוח במוסד הכנסה הבטחת אגף מנהלת (מהל"ב), בטוחה לתעסוקה
סעיף לפי הסמיכו מי שהשר לה רק בבקשות שהגיש תדון האוצר, אשר במשרד התקציבים

לחוק. 43(ב)(3)

(25 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ט
ישי הו אלי   (3―3403 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

הוגנים) תנאים והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים  תקנות
התשס"ז―2006 (תיקון), התשלומים) למדור (דיווח

לאחר  החוק), - התשנ"א-11991 (להלן עובדים זרים, לחוק 1ט לפי סעיף בתוקף סמכותי
מאורגנים עובדים של ביותר הגדול המספר נמנה חבריו שעם עובדים ארגון עם התייעצות
הרווחה העבודה ועדת ובאישור בדבר, ונוגעים יציגים שלדעתי מעבידים ארגוני ועם בישראל
העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של והבריאות

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977,

(דיווח תנאים הוגנים) והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים תקנות עובדים של בשמן .1
העסקה  "(איסור  המילים העיקריות), התקנות - (להלן  התש"ס-42000  התשלומים), למדור

יימחקו. - הוגנים)" תנאים והבטחת כדין שלא

- העיקריות לתקנות 2 בתקנה .2
העובד מועסק שבו למקום הקרוב התעסוקה שירות "בסניף במקום (ד), משנה בתקנת (1) 
המסחר התעשיה  "במשרד יבוא עסקיו" את המעביד מנהל שבו למקום או  הזר

והתעסוקה";

יבוא: (ה) משנה תקנת אחרי (2)

הנותן שירותי אדם כוח קבלן המעביד היה (ד), משנה בתקנת האמור על אף "(ו)
קבלני  ידי על עובדים העסקת לחוק  10 סעיף לפי זרים, עובדים של אדם כוח
זו באמצעות תקשורת בתקנה הדוח כאמור ימסור את התשנ"ו-51996, אדם, כוח
זה, לענין הסמיך עובד המדינה שהוא להוראות הממונה או בהתאם מחשבים,
בתוך יימסר מחשבים, תקשורת באמצעות להעבירו אפשרות שאין אחר מסמך וכל

נמסר בו." שהדוח מהיום עבודה שבעה ימי

הפחתת היקף
המזערי השעות

המופחת

השם תיקון

2 תיקון תקנה

__________

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

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

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

4 ק"ת התש"ס, עמ' 769.

5 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.
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התעשיה "במשרד יבוא התעסוקה" שירות "בסניף במקום העיקריות, לתקנות 3(א) בתקנה .3
והתעסוקה". המסחר

העיקריות - לתקנות 4. בתוספת
- 1 בטופס (1)

המסחר התעשיה "משרד יבוא "שירות התעסוקה" במקום בכותרת, א', בחלק (א)
והתעסוקה";

- מקום בכל ב', בחלק (ב)

(פיקדון)"; זרים לעובדים "קרן יבוא זרים (2/3)" לעובדים "קרן (1) במקום

יימחקו. - זרים (1/3)" לעובדים "קרן (2) המילים

המסחר התעשיה "משרד יבוא התעסוקה" "שירות במקום ,1 בסעיף ,3 בטופס (2)
והתעסוקה".

(4 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"א
ישי הו אלי   (3―3019 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

התשס"ז―2006 (תיקון), ומבחנים) בחינות (מכרזים (מינויים) המדינה שירות כללי

התשי"ט-11959, (מינויים), המדינה  שירות לחוק ו–26 20 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: ועדת השירות כללים קובעת

- התשכ"א-21961 ומבחנים), בחינות (מכרזים, (מינויים) המדינה שירות לכללי 36 בסעיף .1
(ב) - קטן (1) בסעיף

חברים"; "ארבעה יבוא חברים" "שלושה במקום ברישה, (א)

יבוא: ,(2) פסקה במקום (ב)

הממונה אחד מהם אשר בדבר, הנוגע המשרד של חברים נציגים שני (2)"
מטעמו"; מי או שימונה למשרה המוכרזת העובד על הישיר

יבוא: (3) פסקה אחרי (ג)

ראש"; היושב תכריע דעתו של חברי ועדת הבוחנים שקולות - דעות "היו

יבוא: (ב1) קטן סעיף במקום (2)

כללי מנהל סגן בכירות ברמת למשרות במכרזים (ב), בסעיף קטן האמור אף על "(ב1)
מסוים השירות לענין נציב יקבע אם וכן ומקביליהם, ומעלה בכיר מנהל אגף או בכיר

להלן: המפורט בהרכב ארבעה חברים של הבוחנים תהיה ועדת קבע, דרך או

או נציגו; השירות נציב יהיה הוועדה יושב ראש (1)

הממונה אחד מהם אשר בדבר, הנוגע המשרד של נציגים חברים  שני (2)
מטעמו; מי או המוכרזת למשרה שימונה העובד על הישיר

מקצוע אקדמיה או איש שהוא המדינה עובד שאינו מי אחד יהיה חבר (3)
הרלוונטי." בתחום

פרסומם. מיום ימים 30 אלה כללים של תחילתם .2

(28 בספטמבר 2006) בתשרי התשס"ז ו'
דר לנ הו שמואל   (3―494 (חמ

המדינה שירות ועדת ראש יושב                                                                                   

3 תיקון תקנה

התוספת תיקון

__________

.110 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86;

.4 עמ' התשס"ד, 2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1588;

תחילה

36 תיקון סעיף


