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תקנות אימוץ ילדים )כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין–ארצי(, 
התשס"ט-2009

בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	28לד	לחוק	אימוץ	ילדים,	התשמ"א-11981	)להלן	-	החוק(,	ובתוקף	
סמכות	שר	המשפטים,	בהתייעצות	עם	שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	לפי	סעיף	36)א(	
לחוק,	לאחר	התייעצות	עם	הוועדה	המייעצת	לפי	סעיף	28ו	לחוק,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	

ומשפט	של	הכנסת,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"אימוץ	בין–ארצי"	-	כמשמעותו	בסעיף	28א	לחוק;

"השכר	הממוצע"	-	השכר	הממוצע,	לעובדים	ישראליים	בלבד,	כפי	שמפרסמת	הלשכה	
המרכזית	לסטטיסטיקה;

לפי מאמץ	 הורה	 להיות	 כשירותו	 את	 קבעה	 מוכרת	 שעמותה	 מבקש	 	- 	"מבקש"	
סעיף	28ח	לחוק	ולפי	תקנות	אימוץ	ילדים	)בדיקת	כשירות	מבקש(,	התשנ"ח-21998;

"עמותה	מוכרת"	-	כמשמעותה	בסעיף	28ג	לחוק;

"רשות	מרכזית"	-	כמשמעותה	בסעיף	28ב	לחוק;

"תשלומים	לאימוץ	בין–ארצי"	-	תשלומים	שגובה	עמותה	מוכרת	ממבקש	לפי	תקנות	
אימוץ	ילדים	)תשלומים	מרביים	לעמותה	מוכרת(,	התשנ"ח-31998�

	עמותה	מוכרת	תעניק,	בכל	שנה,	הנחה	בשיעור	שלא	יפחת	מ–15%	מהתשלומים	 )א( 	�2
אימוץ	 בעבור	 לשלם	 המבקש	 שעל	 המוכרת	 העמותה	 שקבעה	 בין–ארצי	 לאימוץ	
מהמדינה	ממנה	בכוונת	המבקש	לאמץ	וזאת	לאחר	שמצאה	כי	המבקש	עומד	בתנאים	

לקבלת	הנחה	לפי	תקנה	3�

	הנחה	כאמור	בסעיף	קטן	)א(	תוענק,	בכל	שנה,	על	ידי	עמותה	מוכרת	לכמה	בקשות	 )ב(
השווה	ל–10%	ממספר	הליכי	האימוץ	שהטיפול	בהם	הסתיים	בקבלת	ילד,	באמצעותה,	

בשנה	הקודמת	לפחות�

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)ב(,	פחת	בעמותה	מוכרת,	בשנה	מסוימת,	מספר	הזכאים	 )ג(
לפי	הסעיף	האמור	מ–1,	תעניק	אותה	עמותה,	בשנה	שלאחר	מכן,	הנחה	למבקש	אחד	

לפחות	וזאת	לאחר	שמצאה	כי	הוא	עומד	בתנאים	לקבלת	הנחה	לפי	תקנה	3�				

	שיעור	ההנחה	שתעניק	עמותה	שחל	לגביה	סעיף	קטן	)ג(	לא	יפחת	מ–5%�1	מכל	 )ד(
התשלומים	שקיבלה	בעבור	אימוצים	שהשלימה	בשנה	שקדמה	למתן	ההנחה�

הנחה	כאמור	בתקנה	2,	תוענק	למבקש,	אשר	ביקש	זאת	ואשר	מתקיים	לגביו	אחד	מן	 	�3
התנאים	האלה:

	הכנסתו	החודשית	הממוצעת	של	המבקש,	מכל	מקור	שהוא,	בתקופה	של	שלושה	 )1(
חודשים	לפני	מועד	הגשת	הבקשה,	אינה	עולה	על	70%	מהשכר	הממוצע;	היו	המבקשים	
בני	זוג,	הכנסתם	החודשית	המשותפת,	מכל	מקור	שהוא,	בתקופה	של	שלושה	חודשים	

לפני	מועד	הגשת	הבקשה,	אינה	עולה	על	פעמיים	הסכום	האמור;

של	 בתקופה	 שהוא,	 מקור	 מכל	 המבקש,	 של	 הממוצעת	 החודשית	 	הכנסתו	 )2(
שלושה	חודשים	לפני	מועד	הגשת	הבקשה,	אינה	עולה	על	150%	מהשכר	הממוצע;	
היו	המבקשים	בני	זוג,	הכנסתם	החודשית	הממוצעת,	מכל	מקור	שהוא,	בתקופה	של	
האמור	 הסכום	 פעמיים	 על	 עולה	 אינה	 הבקשה,	 הגשת	 מועד	 לפני	 חודשים	 שלושה	

ומתקיים	אחד	מאלה:

הגדרות

הנחה במחיר 
אימוץ בן-ארצי

תנאים לקבלת 
ההנחה

__________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	293;	התשנ"ו,	עמ'	853� 1

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	304� 2

	ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	303� 3
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	הבקשה	הינה	לאמץ		אחים	או		אח	של	ילד	שהמבקש	אימץ	קודם	לכן; )א(

למטרת	 ילד	 בקבלת	 הסתיים	 לא	 אחרת	 בעמותה	 המבקש	 שהחל	 אימוץ	 	הליך	 )ב(
אימוץ	והתקיימו	כל	אלה:	

באחריות	 שלא	 הופסקו	 הראשונה	 העמותה	 באמצעות	 האימוץ	 	הליכי	 )1(
המבקש;

	המבקש	הוכיח	כי	שילם	לעמותה	הראשונה	לפחות	33%	מהתשלומים; )2(

ששילם	 מהתשלומים	 לפחות	 	85% של	 בשיעור	 החזר	 קיבל	 לא	 	המבקש	 )3(
לעמותה	הראשונה;

למטרת	 ילד	 בקבלת	 הסתיים	 לא	 אחרת,	 בעמותה	 המבקש	 שהחל	 אימוץ,	 	הליך	 )ג(
אימוץ	על	אף	שחלפו	שנתיים	מיום	הגשת	הבקשה	והתקיימו	כל	אלה:	

שלא	 וזאת	 הושלמו	 לא	 הראשונה	 העמותה	 באמצעות	 האימוץ	 	הליכי	 )1(
באחריות	המבקש;

	המבקש	הוכיח	כי	שילם	לעמותה	הראשונה	לפחות	33%	מהתשלומים; )2(

ששילם	 מהתשלומים	 לפחות	 	85% של	 בשיעור	 החזר	 קיבל	 לא	 	המבקש	 )3(
לעמותה	הראשונה�

	פחת	בעמותה	מוכרת,	בשנה	מסוימת,	מספר	המבקשים	אשר	זכאים	להנחה	לפי	 	)א( �4
החודשית	 שהכנסתו	 למבקש	 הנחה	 העמותה	 תעניק	 	,3 בתקנה	 הקבועים	 התנאים	
הממוצעת,	מכל	מקור	שהוא,	בתקופה	של	שלושה	חודשים	לפני	מועד	הגשת	הבקשה,	
אינה	עולה	על	השכר	הממוצע;	היו	המבקשים	בני	זוג,	הכנסתם	החודשית	המשותפת,	
מכל	מקור	שהוא,	בתקופה	של	שלושה	חודשים	לפני	מועד	הגשת	הבקשה,	אינה	עולה	

על	פעמיים	הסכום	האמור�	

	הנחה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	תוענק,	לכל	הפחות,	למספר	מבקשים	שישלימו	 )ב(
את	מספר	מקבלי	ההנחות,	באותה	שנה,	למספר	שנקבע	בהתאם	לתקנה	2)ב(	או	)ג(,	לפי	

העניין�

	עמותה	מוכרת	תיידע	כל	מבקש	על	אודות	אפשרותו	להגיש	לה	בקשה	לקבלת	 )א( 	�5
הנחה	ואת	התנאים	לזכאות,	כמפורט	בתקנה	3�	

לעמותה	 להגיש	 רשאי	 	3 בתקנה	 המפורטים	 התנאים	 לגביו	 שמתקיימים	 	מבקש	 )ב(
מוכרת	בקשה	להנחה	מהתשלומים	לאימוץ	בין–ארצי�

	המבקש	יצרף	לבקשתו	הצהרה	בדבר	הכנסותיו	בשלושת	החודשים	שקדמו	למועד	 )ג(
הגשת	הבקשה,	מכל	מקור	שהוא,	לרבות	הכנסה	ממשכורת,	מדמי	שכירות,	מקצבאות	

ומקופת	גמל,	ויצרף	להצהרה	מסמכים	לאימותה�

	תשובה	מנומקת	לבקשת	ההנחה	תינתן	למבקש,	בכתב,	לא	יאוחר	מ–30	ימים	מיום	 )ד(
הגשת	הבקשה	או	מיום	המצאת	כל	המסמכים	הנדרשים,	לפי	המאוחר	מבין	השניים�	

מקום	 היה	 כי	 סבור	 והמבקש	 	5 תקנה	 לפי	 מבקש	 שהגיש	 בקשה	 התקבלה	 	לא	 )א( 	�6
לקבלה,	יוכל	המבקש	להגיש	תלונה	בעניין	לרשות	המרכזית	אשר	תבחן	את	התלונה	

ותעביר	את	המלצתה	בעניין	לעמותה	המוכרת�

	העתק	מהמלצת	הרשות	המרכזית	יישלח	למבקש� )ב(

הודעה	על	הענקת	הנחה	למבקש	על	ידי	עמותה	מוכרת,	לפי	תקנות	אלה,	תימסר		לרשות	 	�7
המרכזית	בצירוף	נימוקיה	בתוך	30	ימים	מיום	הענקתה�

הגשת בקשה 
להנחה

תנאים שיוריים 
לקבלת ההנחה

תלונה לרשות 
המרכזית

הודעה לרשות 
המרכזית
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	בסוף	כל	שנה,	תעביר	עמותה	מוכרת	לרשות	המרכזית,	מסמך	בכתב	המפרט,	בין	 )א( 	�8
השאר,	את	מספר	הליכי	האימוץ	שהסתיימו	באימוץ	בשנה	הקודמת,	מספר	הבקשות	

להנחה	שהוגשו	אליה	באותה	שנה,	מספר	ההנחות	שהוענקו	וגובהן�		

	הרשות	המרכזית		תדווח,	לוועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אחת	לשנה	על	 )ב(
אודות	מספר	הליכי	האימוץ	שהסתיימו	בשנה	הקודמת,	מספר	בקשות	ההנחה	שהוגשו	

לעמותות	השונות,	מספר	ההנחות	שהוענקו	וגובהן�		

כ'	באלול	התשס"ט	)9	בספטמבר	2009(
)חמ	3-3894(

הרצוג יצחק	
שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

נאמן יעקב	
שר	המשפטים

				 	 	

	 	 	 						 	 	 	 	 	

תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( )תיקון(, התשס"ט-2009
	בתוקף	סמכותי1	לפי	סעיפים	2	ו–4	לחוק	דמי	מחלה	)היעדרות	בשל	מחלת	ילד(,	התשנ"ג- 	
21993	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	ארגון	העובדים	המייצג	את	המספר	הגדול	ביותר	של	
עובדים	במדינה	ועם	ארגונים	ארציים	של	מעבידים	שלדעת	השר	הם	נוגעים	בדבר	ובאישור	

ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:
התשנ"ד-31993 ילד(,	 מחלת	 בשל	 )היעדרות	 מחלה	 דמי	 לתקנות	 	1 תקנה	 במקום	 	�1	

)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	יבוא:

	 	עובד	שנעדר	מעבודתו	מכוח	סעיפים	1,	1א	או	1ג	לחוק	בשל	"הצהרת	עובד 	)א( �1
מחלת	ילד,	ימסור	למעבידו	הצהרה	חתומה	בידו	וביד	בן	זוגו,	או	

בידו	בלבד,	הכל	לפי	העניין,	לפי	הטופס	שבתוספת	הראשונה�

לחוק,	 1ג	 או	 1ב	 סעיפים	 מכוח	 מעבודתו	 שנעדר	 	עובד	 )ב(
למעבידו	 ימסור	 מוגבלות,	 עם	 לאדם	 אישי	 סיוע	 מתן	 לצורך	

הצהרה	חתומה	בידו,	לפי	הטופס	שבתוספת	השניה�"

	במקום	תקנה	2	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

המסמכים	"צירוף	מסמכים את	 העובד	 יצרף	 	1 בתקנה	 כאמור	 	להצהרה	 )א( 		 �2
והאישורים	האלה:

רפואי	 אישור	 ו–1א,	 	1 סעיפים	 לפי	 היעדרות	 	לגבי	 	)1(
בדבר	מחלת	ילדו;

	לגבי	היעדרות	לפי	סעיף	1ב	לחוק,	אישור	של	רופא	 	)2(
המעיד	שהאדם	שבגינו	נדרשת	ההיעדרות	הוא	אדם	עם	
מוגבלות	הנזקק	לסיוע	אישי	בשל	מוגבלותו,	ואם	הסיוע	
האישי	נדרש	לצורכי	לווי,	סיוע	או	השגחה	בטיפול	רפואי	
או	פארה–רפואי,	גם	אישור	של	הגורם	מטפל	המעיד	על	

יום	ותחום	השעות	שבהם	ניתן	הטיפול;

אישור	 או	 מסמך	 עצמאי,	 עובד	 זוגו	 שבן	 עובד	 	לגבי	 	)3(
כאמור	בתקנה	1א;

דיווח שנתי

החלפת תקנה 1

החלפת תקנה 2

__________
	י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 1

	ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	134;	התשס"ז,	עמ'	369� 2

	ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	230;	התשנ"ח,	עמ'	1316� 3
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	לגבי	עובד	שהוא	אפוטרופוס	של	אדם	עם	מוגבלות,	 	)4(
המשפטית	 הכשרות	 חוק	 לפי	 אפוטרופוס	 מינוי	 צו	

והאפוטרופסות,	התשכ"ב-41962;

אישור	 אומנה,	 במשפחת	 הורה	 שהוא	 עובד	 	לגבי	 	)5(
ידי	 על	 שניתן	 אומנה,	 במשפחת	 הורה	 הינו	 העובד	 כי	
והשירותים	 הרווחה	 במשרד	 אומנה	 על	 הארצי	 המפקח	
כאמור	 אישור	 או	 לכך	 הסמיך	 שהוא	 מי	 או	 החברתיים,	
החברתיים	 והשירותים	 הרווחה	 שמשרד	 מפעיל	 גוף	 של	

התקשר	עמו	לשמש	כגוף	מפעיל	לאומנה�

למסור	 עובד	 רשאי	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
במועדים	 האלה	 האישורים	 את	 או	 המסמכים	 את	 למעבידו	
בתוך	 למעבידו,	 שיודיע	 ובלבד	 להלן,	 המפורטות	 ובתקופות	
או	 האישורים	 מעידים	 שעליו	 תנאי	 לחול	 חדל	 אם	 סביר,	 זמן	

המסמכים	האמורים,	או	אם	פקע	תוקפם	או	בוטל:

)א()2(,	 משנה	 לתקנת	 ברישה	 כאמור	 רופא	 של	 	אישור	 )1(
לגבי	מוגבלות	קבועה	-	פעם	אחת	בלבד;	ואם	המוגבלות	אינה	

קבועה	-	פעם	אחת	בתוך	תקופה	של	שנים	עשר	חודשים;

	אישור	או	מסמך	כאמור	בתקנת	משנה	)א()3(	-	פעם	 	)2(
אחת	בתוך	תקופה	של	שישה	חודשים;

)א()4(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 אפוטרופסות	 מינוי	 	צו	 )3(
או	 קבוע,	 אפוטרופסות	 צו	 ניתן	 אם	 בלבד	 אחת	 פעם	 	-
פעם	אחת	בתוך	תקופת	אפוטרופסות	קצובה,		אם	ניתן	צו	

אפוטרופסות	זמני�"

	בתוספת	לתקנות	העיקריות	-	 �3
	במקום	הכותרת 	)1(

"תוספת
)תקנה	1("

								יבוא:

"תוספת ראשונה
)תקנה	1)א((";

	בכל	מקום,	במקום	"סעיף	1"	יבוא	"סעיפים	1/1א/1ג	)מחק	את	המיותר("� 	)2(

	בפסקה	)2(,	אחרי	"אם	הילד	נמצא	בהחזקתך	הבלעדית"	יבוא	"או	אם	הינך	הורהו	 	)3(
היחיד";

	בפסקה	)7(,	בסופה	יבוא	"או	שאני	הורהו	היחיד"; )4(

	אחרי	פסקה	7	יבוא: )5(

	הנני	מצהיר	כי	אני	הורה	במשפחת	אומנה	של	הילד	אשר	פרטיו	רשומים	 )8("
בפסקה	)2(,	כי	בימים	האמורים	בפסקה	)1(	הילד	היה	עמי	ולא	עם	הוריו	הטבעיים	
או	המאמצים		)מצורף	אישור	מאת	המפקח	הארצי	על	האומנה	במשרד	הרווחה	
והשירותים	החברתיים	או	מי	שהוא	הסמיך	לכך	או	אישור	של	גוף	מפעיל	שמשרד	
על	 לאומנה,	 מפעיל	 כגוף	 לשמש	 עמו	 התקשר	 החברתיים	 והשירותים	 הרווחה	

היותי	הורה	במשפחת	אומנה(�"

תיקון תוספת

__________
	ס"ח	התשכ"ב,	עמ'	120� 4



קובץ	התקנות	6814,	כ"ח	באלול	התשס"ט,	2009�9�17 1356

	אחרי	התוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

"תוספת שניה
תקנה	1)ב(

 הצהרה  לפי סעיפים 1ב ו–1ג לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(,
התשנ"ג-1993 )להלן - החוק(

לעניין	היעדרות	מהעבודה	לשם	מתן	סיוע	אישי	לאדם	עם	מוגבלות	-	

,����������������������������������������� זהות	 מס'	 משפחה(,	 ושם	 )שם	 	������������������������������������������� הח"מ	 	אני	 )1(	
)מחק	את	המיותר(	של	אדם	עם	מוגבלות	הנזקק	 הורה/אפוטרופוס/הורה	במשפחת	אומנה	
לסיוע	אישי	בשל	מוגבלותו	)מצורף	אישור	של	רופא	בדבר	הזדקקות	של	אדם	עם	מוגבלות	לסיוע	
	אישי(,	מודיע	בזה	כי	נעדרתי	מעבודתי	ביום	����������������������������������	משעה:	�����������������������������������������
עד	שעה:	����������������������������������	לפי	סעיפים	1ב	או	1ג	לחוק,	לשם	מתן	סיוע	אישי,	שמחייב	היעדרות,	
ככל	 הטיפול,	 ניתן	 שבו	 ושעה	 יום	 על	 המעיד	 המטפל	 הגורם	 אישור	 )מצורף	 אדם�	 לאותו	

שהסיוע	האישי	נדרש	לצורך	לווי,	סיוע	או	השגחה	בקשר	לטיפול	רפואי	או	פרה	רפואי(�

הנזקק	 מוגבלות	 עם	 אדם	 של	 אומנה	 במשפחת	 הורה	 או	 הורה	 הוא	 העובד	 	אם	 )2(
	לסיוע	אישי	ומבקש	לנצל	את	זכותו	להעדר	מהעבודה	כאמור	בפסקה	)1(	יותר	מ–15	ימים

בשנה	-		)מחק	מהבאים	מטה	את	המיותר(

רשומים פרטיו	 אשר	 מוגבלות	 עם	 האדם	 של	 יחיד	 הורה	 אני	 כי	 מצהיר	 	הנני	 	)א(
בפסקה	)5(	ואין	אדם	אחר	שניצל	את	הזכות	לזקוף	ימים	נוספים	לצורך	מתן	סיוע	אישי	

לאותו	אדם	עם	מוגבלות;

	הנני	מצהיר	כי	האדם	עם	מוגבלות	אשר	פרטיו	רשומים	בפסקה	)5(,	נמצא	בהחזקתי	 )ב(
הבלעדית	ואין	אדם	אחר	שניצל	את	הזכות	לזקוף	ימים	נוספים	לצורך	מתן	סיוע	אישי	

לאותו	אדם	עם	מוגבלות;

	הנני	מצהיר	כי	בן	זוגי	�������������������������������������	)שם	ושם	משפחה	של	בן	הזוג(	מס'	זהות 	)ג(
����������������������������������	המועסק	כעובד	שכיר	ב	���������������������������������������	)שם	מקום	העבודה(	מיום	
זהות	 מס'	 	,���������������������������������� בשם	 יד	 משלח	 עסק/חברה/	 ��������������������������������������������/בעל	
����������������������������������	נעדר	מעבודתו	או	מעסקו/משלח	ידו	במהלך	שנה	זו	לצורך	מתן	סיוע	
אישי	לאדם	עם	מוגבלות	אשר	פרטיו	רשומים	בפסקה	)5(	בהתאם	לחוק	ואין	אדם	אחר	
שניצל	את	הזכות	לזקוף	ימים	נוספים	לצורך	מתן	סיוע	אישי	לאותו	אדם	עם	מוגבלות�

	אם	העובד	הוא	אפוטרופוס	של	אדם	עם	מוגבלות	)מחק	את	המיותר(	-	 )3(

פרטיו	 מוגבלות	אשר	 עם	 כאפוטרופוס	של	האדם	 מוניתי	 כי	 בזאת	 מצהיר	 	הנני	 )א(
)5(	)מצורף	בזה	צו	בית	משפט/בית	דין	אחר(	ואין	אדם	אחר	המטפל	 רשומים	בפסקה	

בו�

בפסקה	 רשומים	 פרטיו	 אשר	 לאדם	 המיותר(	 את	 )מחק	 יש/אין	 ידיעתי,	 	למיטב	 )ב(
)5(,	אפוטרופוס/ים	אחרים	בשם	______________	ומספר	זהות	__________,	אשר	הינם	עובדים	

שכירים	או	עצמאיים�

	הנני	מצהיר	כי	ביום	האמור	בפסקה	)1(	האדם	עם	המוגבלות	אשר	פרטיו	רשומים	 )ג(
בפסקה	)5(	היה	עמי	ולא	עם	האפוטרופוס/ים	האחר/ים�

	אם	העובד	הוא	הורה	במשפחת	אומנה	-	 )4(

הוספת תוספת 
שניה
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פרטיו	 מוגבלות	אשר	 הורה	במשפחת	אומנה	של	האדם	עם	 אני	 כי	 בזה	 הנני	מצהיר	
רשומים	בפסקה	)5(	וכי		ביום	האמור	בפסקה	)1(	האדם	עם	המוגבלות	היה	עמי	ולא	עם	
הוריו	הטבעיים	או	המאמצים�		)מצורף	אישור	מאת	המפקח	הארצי	על	האומנה	במשרד	
מפעיל	 גוף	 של	 אישור	 או	 לכך	 הסמיך	 שהוא	 מי	 או	 החברתיים	 והשירותים	 הרווחה	
שמשרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים	התקשר	עמו	לשמש	כגוף	מפעיל	לאומנה,	על	

היותי	הורה	במשפחת	אומנה(�

	 	 	 	פרטי	האדם	עם	מוגבלות: )5(

�������������������������������������							�����������������������������������							�������������������������������������������������������	
	 																						מס'	זהות																			תאריך	לידה 											שם	ושם	משפחה	

�����������������������������������							��������������������������������������				 �����������������������������������		
														חתימה" 		 							שם	העובד 		 											תאריך

כ"ט	באב	התשס"ט	)18	באוגוסט	2009(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי 				בני 	 	 )חמ	3-2475(

	שר	התעשיה	המסחר	והתעסוקה 	 	 	 	 	 	 	

 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )תקופת כהונה וסדרי עבודה של
הוועדה המייעצת(, התשס"ט-2009

התשמ"ח-11988	 בעבודה,	 הזדמנויות	 שוויון	 לחוק	 18ז)ה(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
)להלן	-	החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	- �1
"ועדה"	-	הוועדה	המייעצת	שנתמנתה	לפי	סעיף	18ז)א(	לחוק;	

"הנציבות"	-	כמשמעותה	בסעיף	18א	לחוק;

"הנציב"	-		הנציב	הארצי	כמשמעותו	בסעיף	18ב	לחוק�

	תקופת	כהונתו	של	חבר	הוועדה	תהיה	ארבע	שנים	מיום	מינויו� 		)א( �2
כהונה	 לתקופת	 מחדש	 שיתמנה	 יכול	 תמה	 כהונתו	 שתקופת	 הוועדה	 	חבר	 )ב(	

נוספת�

	השר	ימנה	את	יושב	ראש	הוועדה	מקרב	חבריה� �3
לצורך	 הנציבות,	 של	 השנתי	 וחשבון	 בדין	 דיון	 לצורך	 הנדרש,	 ככל	 תתכנס,	 הוועדה	 	�4

המלצה	בדבר	הקצאת	משאבים	וכן	-

	מיוזמת	היושב	ראש; )1(

	על	פי	דרישת	הנציב; )2(

	על	פי	דרישת	שליש	לפחות	מחברי	הוועדה� )3(

	הוועדה	תכונס	בהזמנה	בכתב	של	היושב	ראש	שיצורף	לה	סדר	היום� 		)א( �5
	הנציב	יוזמן	לכל	ישיבות	הוועדה� )ב(	

לפי	 עניין,	 ובעלי	 מומחים	 הוועדה	 לישיבות	 להזמין	 רשאי	 הוועדה	 ראש	 	יושב	 )ג(
הצורך�	

הגדרות

תקופת כהונה

מינוי היושב ראש

כינוס הוועדה

הזמנות

__________
	ס"ח	התשמ"ח,	עמ'	38;	התשס"ו,	עמ'	190;	התשס"ז,	עמ'	380� 1
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	סדר	היום	לישיבות	הוועדה	ייקבע	בידי	היושב	ראש	בהתייעצות	עם	הנציב� �6
לפני	 פתיחתה;	 עם	 מיד	 או	 הישיבה	 לפני	 רק	 תוגש	 היום	 סדר	 את	 לשנות	 	הצעה	 )א( 	�7
ההצבעה	רשאי	בעל	ההצעה	להסבירה	בקיצור,	ונציג	אחד	של	המתנגדים	רשאי	להשיב�

	לקבלת	הצעה	כאמור	דרוש	רוב	חברי	הוועדה� )ב(

	שליש	מחברי	הוועדה	יהיו	מניין	חוקי	בישיבותיה�	 	)א( �8
	נדון	בשנית	נושא	שהועלה	בישיבת	ועדה	שלא	היה	בה	מניין	חוקי,	יהיה		המניין	 )ב(

החוקי	לגביו	רוב	החברים	הנוכחים�	

החלטות	יתקבלו	ברוב	קולות	המצביעים	בישיבה;	מספר	קולות	שקול	משמעו	-	דחיית	 		�9
ההצעה�	

	היושב	ראש	ירשום	סיכום	של	הדיון	והעתק	ממנו	יישלח	לנציב	ולכל	חברי	הוועדה� �10
	תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן�	 �11

ו'	באלול	התשס"ט	)26	באוגוסט	2009(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי 																																																	בני )חמ	3-3929(	

שר	התעשיה	המסחר	והתעסוקה 	 	 	 	

 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )מורשים לנגישות השירות(
)תיקון(, התשס"ט-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	19	מא1	לחוק	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות,	התשנ"ח- 	
11998	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	נציב	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות,	אני	מתקין	

תקנות	אלה:

השירות(,	 לנגישות	 )מורשים	 מוגבלות	 עם	 לאנשים	 זכויות	 שוויון	 לתקנות	 	2 בתקנה	 	�1
התשס"ז-22007	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	במקום	"וכן	החינוך	המיוחד"	יבוא	"סוציולוג,	
מהנדס	תעשיה	וניהול,	וכן	מעצב	פנים,	עוסק	בחינוך,	עוסק	במדעי	ההתנהגות,	אם	הם	
בעלי	תואר	אקדמי	בתחום	העיסוק,	וכל	בעל	מקצוע	אקדמי	אחר	שיש	לו	תעודת	מוסמך	

לפחות"�	

	אחרי	תקנה	3	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �2

"השתתפות	
בתכנית	

	 הלימודים

	בתכנית	הלימודים,	כאמור	בתקנה	4,	זכאי	להשתתף	מי	 		)א( 3א�	
של	 מעשי	 ניסיון	 שצבר	 והוכיח	 קבלה	 ועדת	 לפני	 שהתייצב	
שלוש	שנים	לפחות	במקצוע	אקדמי	או	טכנולוגי	כאמור	בתקנה	
2,	שהוא	למד,	וכן	הוכיח	ניסיון	מעשי	של	שנה	לפחות	בתחום	

הנגישות	לאנשים	עם	מוגבלות�

	החלטה	על	זכאות	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	תקבל	ועדה	 )ב(
שחבריה	הם		נציג	המוסד	המוכר	כאמור	בתקנה	5,	המנהל	או	
מי	מטעמו,	הרשם	או	מי	מטעמו	ונציב	שוויון	זכויות	לאנשים	

עם	מוגבלות	או	נציגו�"

י"ד	באב	התשס"ט	)4	באוגוסט	2009(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי 																																														בני )חמ	3-3649(	

שר	התעשיה	המסחר	והתעסוקה 	 	 	 	

קביעת סדר היום

שינויים בסדר 
היום

מניין חוקי

קבלת החלטות

פרוטוקול

תחילה

הוספת תקנה 3א

תיקון תקנה 2

__________
	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	152;	התשס"ה,	עמ'	288;	התשס"ז,	עמ'	291� 1

	ס"ח	התשס"ז,	עמ'	575	� 2
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי עגינה לכלי שיט 
קטנים במעגנת “שביט"(, התשס"ט-2009

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996	 	
)להלן	-	החוק(,	בהתאם	לסעיף	27	לחוק	רשות	הספנות	והנמלים,	התשס"ד-22004,	ובהמלצת	

ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	מצווים	לאמור:

	בצו	זה	-	 �1
“כלי	שיט	קטן“	-	כלי	שיט	שאורכו	עד	24	מטרים,	שאינו	אחד	מאלה:		

	כלי	שיט	המיועד,	על	פי	רישיון	השיט	שלו	לדיג,	לרבות	באמצעות	מכמורת; )1(

	כלי	שיט		המשמש	בתחום	נמל	חיפה	בלבד�	 )2(

הדיג	 במעגן	 העוגנים	 קטנים	 שיט	 לכלי	 הניתנים	 השירותים	 כלל	 	- עגינה"	 “שירותי	
“שביט"	שבתחום	נמל	חיפה�

על	אף	האמור	בצו	הפיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	שירותי	נמל(,	התשס"ה- 	�2
32005,	ובתקנה	194	לתקנות	הנמלים,	התשל"א-41971,	בעד	שירותי	עגינה	לכלי	שיט	קטן	

ישולם	מחיר	כמפורט	בתוספת,	לפי	לאורך	ורוחב	כלי	השיט�

	המחירים	הנקובים	בתוספת	ישתנו	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	השינוי(,	 )א( 	�3
לפי	שיעור	השינוי	של	מדד	המחירים	לצרכן	שפרסמה	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	
ליום	השינוי,	לעומת	המדד	שפרסמה	בחודש	 נובמבר	שקדם	 )להלן	-	המדד(	בחודש	
נובמבר	שקדם	ליום	השינוי	הקודם;	לעניין	יום	השינוי	הראשון	שלאחר	תחילתו	של	צו	

זה	-	לעומת	המדד	שפרסמה	בחודש	נובמבר	2008�	

	סכום	שהשתנה	כאמור	בסעיף	קטן	)א(,	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב�	 )ב(

	תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� �4
תוספת
)סעיף	2(

	בעד	כלי	שיט	שרוחבו	עד	75�3	מטרים,	ישולם	המחיר	בשקלים	חדשים	כמפורט	להלן: )1(

ליוםלשבועלחודשלשנהאורך	כלי	השיט	במטרים

2,27822311134עד	6	מטרים

35834265לכל	מטר	נוסף	או	חלקו

	בעד	כלי	שיט	שרוחבו	מעל	75�3	מטרים,	ישולם	המחיר	כאמור	בפרט	)1(,	בתוספת	אחוזים	 )2(
כמפורט	להלן:

התוספת	באחוזיםרוחב	כלי	שיט	במטרים

7625%�3	עד	49�4

5050%�4	עד	49�5

5075%�5	ומעלה

ו'	באלול	התשס"ט	)26	באוגוסט	2009(
)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																							שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 	 	 	 	
	שר	האוצר 	 	 	

					 	 	

הגדרות

מחיר שירותי 
עגינה לכלי שיט 

קטן

הצמדה למדד

תחילה

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ס"ח	התשס"ד,	עמ'	456� 2

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	537� 3

	ק"ת	התשל"ט,	עמ'	28� 4



קובץ	התקנות	6814,	כ"ח	באלול	התשס"ט,	2009�9�17 1360

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחירי אשפוז ושירותים 
אמבולטוריים(, התשס"ט-2009

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א()3(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו- 	
11996	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	שקוימה	עם	ועדת	מחירים	לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	

מצווים	לאמור:

המפורט	 בשיעור	 הקובע2,	 יופחתו	מהמחיר	 הרפואיים	שלהלן	 השירותים	 	מחירי	 )א( 	�1
לצדם:

	אשפוז,	לרבות	אשפוז	יום	ושירותים	דיפרנציאליים	בבתי	חולים	כלליים	-	 )1(
;0�97%

	שירותי	מרפאות	ומכונים	בבתי	חולים	כלליים	-	97%�0; )2(

	שירותים	שלהם	תשלום	ייחודי	בחדרי	מיון,	לרבות	אגרות	מיון	בבתי	חולים	 )3(
כלליים	-	97%�0;

)מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 בצו	 המפורטים	 	השירותים	 )4(
מרביים	לשירותים	רפואיים(,	התשנ"ג-31993	-	97%�0;

	אשפוז	יולדות	-	97%�0; )5(

	אשפוז	בבתי	חולים	גריאטריים	-	97%�0; )6(

	שירותים	אמבולטוריים	בבתי	חולים	גריאטריים	-	97%�0; )7(

	אשפוז	בבתי	חולים	פסיכיאטריים	-	97%�0; )8(

	שירותים	אמבולטוריים	בבתי	חולים	פסיכיאטריים	-	97%�0; )9(

	שירותים	אמבולטוריים	הניתנים	במערכת	הבריאות	הציבורית	מחוץ	לבתי	 )10(
חולים	-	97%�0;

	בדיקת	מי	שפיר	-	97%�0; )11(

	שירותי	מרפאה	הניתנים	על	ידי	קופת	חולים	לקופת	חולים	אחרת	המפורטים	 )12(
בצו	יציבות	מחירים	במצרכים	ובשירותים	)הוראת	שעה(	)מחירים	מרביים	לשירותי	

מרפאה(,	התשנ"ו-41996	-	97%�0�

	על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(,	בתקופה	שעד	יום	י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	 )ב(
לעומת	 ב–9%�2	 )א(	 קטן	 בסעיף	 הנקובים	 הרפואיים	 השירותים	 מחירי	 יופחתו	 	,)2009

המחיר	הקובע�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ב	באלול	התשס"ט	)1	בספטמבר	2009(� 	�2

י"א	באלול	התשס"ט	)31	באוגוסט	2009(
)חמ	3-2722(

הו נתני 	 ן מי בני
שר	הבריאות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	392� 2

	ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	875;	התשנ"ח,	עמ'	708� 3

	ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	796� 4

הפחתת מחירים

תחילה
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הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן( 		
)מס' 6(, התשס"ט-2009

ברמת	 תשתית	 שירותי	 למתן	 )תעריפים	 המים	 לכללי	 4)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הגולן(,	התשס"ז-12007	)להלן	-	הכללים(,	אני	מודיע	בזה	לאמור:

הואיל	וחלפו	שישה	חודשים	מיום	שנקבעו	תעריפים	לדמי	מים	לפי	סעיף	112א)א(	לחוק	 	�1
המים,	התשי"ט-21959,	ושינוי	שיעור	המדד	הכללי	הגיע	ל–8%�3,	יעודכנו	התעריפים	
לדמי	מים	לפי	סעיף	4)א()1(,	כך	שהתעריפים	בפסקאות	)1()א(	ו–)ג(	עד	)ח(	ו–)2()א(	עד	

)ד(,	לסעיף	3	לכללים,	החל	ביום	כ"ו	באב	התשס"ט	)16	באוגוסט	2009(,	הם	כדלהלן:

השירות
	התעריפים

)בשקלים	חדשים	למ"ק(

	אספקת	מים	- )1(

עלות	 תיווסף	 זה	 תעריף	 על	 גדר,	 	מחמת	 ")א(
252�0החשמל	בפועל

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	אביטל	651 206�0")ג(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	רמתניה	636 684�0)ד(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	אל	על	664	 )ה(
ומבוא	חמה	669,	670,	תעריף	זה	אינו	כולל	תשלום	
בעד	שירות	השאיבה	כאמור	בפסקאות	משנה	2)א(	

265�0ו–2)ב(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	חיתל	639 098�0)ו(

צומת	 לחץ	 באזור	 השירות	 מקבל	 	בחיבורי	 )ז(
134�0ארבעת	הכבישים	666

מאגרים	 לחץ	 באזור	 השירות	 מקבל	 	בחיבורי	 )ח(
זה	אינו	כולל	תשלום	בעד	 638,	תעריף	 ישראל	 בני	
כאמור	 ישראל,	 בני	 מאגר	 מתחנת	 השאיבה	 שירות	

174�0בפסקת	משנה	2)ד(

	שאיבת	מים	- )2(

	בתחנת	אל	על 065�0)א(

	בתחנת	מבוא	חמה 113�0)ב(

	בתחנת	חיתל 062�0)ג(

	בתחנת	בני	ישראל 087�0")ד(

ו'	באלול	התשס"ט	)26	באוגוסט	2009(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3606(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התשס"ט,	עמ'	67,	עמ'	316,	עמ'	935,	עמ'	936	ועמ'	1142� 1

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 2

	
	

עדכון התעריפים 
לאספקת מים 
ולשאיבת מים



קובץ	התקנות	6814,	כ"ח	באלול	התשס"ט,	2009�9�17 1362
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	86�4	שקלים	חדשים

תיקון טעות
	בכללי	הקאדים	)סדרי	דיון	ועבודה	של	הוועדה	למינוי	קאדים(	)תיקון(,	התשס"ח-2007,	 	

שפורסמו	בקובץ	התקנות	6631,	התשס"ח,	עמ'	240	-

	בסעיף	6,	בסעיף	11א	המובא	בו	- )1(

	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"ועדת	הבחירה"	צריך	להיות	"ועדת	המינויים"; )א(

	בסעיף	קטן	)ב(,	במקום	"לוועדת	הבחירה"	צריך	להיות	"לוועדת	המינויים"	ובמקום	 )ב(
"שופט"	צריך	להיות	"קאדי";

יבוא	 "הדיין"	 במקום	 "כקאדי",	 יבוא	 "כדיין"	 במקום	 בו,	 המובא	 14א	 בסעיף	 	,9 	בסעיף	 )2(
"הקאדי"	ובמקום	"שהדיין"	יבוא	"שהקאדי"�	

)חמ	3-260(




