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תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה( )הוראת שעה(, התשע"ג-2013

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   266 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  מועצת  עם  בהתייעצות  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995 
בהתייעצות עם השר לשירותי דת2 ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 9)א( לתקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה(, התשל"ו-31976 )להלן - התקנות     1
העיקריות( -

ברישה, אחרי "לפי תקנה 3" יבוא "למעט נפטרים כאמור שהובאו לקבורה רוויה   )1(
וקבורה זוגית תמורת תשלום כאמור";

אחרי פסקה )3( יבוא:  )2(

"לעניין תקנה זו, "קבורה רוויה" ו"קבורה זוגית" - כהגדרתן בסעיף 14א)ה( ו–)ו( 
לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-41971" 

תקנות אלה יחולו לגבי חישוב של שיעור מופחת לדמי קבורה, בעד קבורות שנערכו    2
בשנים 2012 עד 2014 

י"ב בטבת התשע"ג )25 בדצמבר 2012(
)חמ 3-690(  

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  __________________

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   1

י"פ התשס"ח, עמ' 1820   2

ק"ת התשל"ו, עמ' 2674, התשס"ט, עמ' 1029   3

ס"ח התשל"א, עמ' 130   4

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו(, 
התשע"ג-2013

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  ו–12   7 סעיפים  לפי  סמכותנו  בתוקף 
סעיף  לפי  המחירים  ועדת  של  המלצה  שהתקבלה  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996 
13 לחוק, ובהתאם לסעיף 15)א()1( לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, 

התשמ"ה-21985, אנו מצווים לאמור:

בצו זה -   1
"מע"מ" - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

"מצרך" - מוצר מן המוצרים המפורטים בתוספת;

"רגיל" - לעניין מצרך - בלא תוספות מזון או תזונה ובכל סוגי הכשרויות;

"ש"ח" - שקלים חדשים 

המחיר המרבי של מצרך במכירתו לקמעונאי הוא כנקוב בתוספת בטור ד' לצדו    2
)א( המחיר המרבי של מצרך במכירתו לצרכן הוא כנקוב בתוספת בטור ה' לצדו    3

)ב( המחיר כאמור בסעיף קטן )א( יעודכן בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ 

תיקון תקנה 9

תחולה

הגדרות

מחיר מרבי לקמעונאי

מחיר מרבי לצרכן

  __________________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204   2

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3
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)ייצור(  בכיר  כללי  מנהל  סגן  יפרסם  )ב(  קטן  בסעיף  כאמור  עדכון  לאחר  )ג( סמוך 
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהודעה בשני עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד 

בשפה הערבית, וכן ברשומות, את המחיר המעודכן 

במכירתו  אילת,  באזור  המצוי  למצרך  המרבי  המחיר   ,3 בסעיף  האמור  אף  )א( על    4
לצרכן בידי עוסק תושב אזור אילת, הוא המחיר הנקוב בתוספת בטור ו' לצדו 

)ב( מצרך המצוי באזור אילת, הנמכר לצרכן בידי עוסק תושב אזור אילת והמסומן 
במחיר לפי טור ה' בתוספת, יימכר, על אף אותו סימון, במחיר שלא יעלה על המחיר 

המרבי הקבוע לצדו בטור ו' 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לחלב ומוצריו וקביעת רמת    5
פיקוח(, התשע"א-42011 - בטל 

תחילתו של צו זה ביום ז' באדר התשע"ג )17 בפברואר 2013(    6

תוספת
)סעיפים 1, 2, 3)א( ו–4(

טור א'
המצרך

טור ב'
האריזה

טור ג'
הכמות

טור ד'
המחיר בש"ח 

 במכירה
 לקמעונאי
בלי מע"מ

טור ה'
המחיר בש"ח 

 במכירה
 לצרכן

כולל מע"מ

טור ו'
המחיר בש"ח 

במכירה 
 לצרכן

באזור אילת

חלב שתייה

47 234 025 14 ליטרשקיתחלב טרי 3% שומן )רגיל(

20 914 774 13 ליטרשקיתחלב טרי 1% שומן )רגיל(

55 495 826 14 ליטרקרטוןחלב טרי 3% שומן )רגיל(

18 065 506 14 ליטרקרטוןחלב טרי 1% שומן )רגיל(

 תוצרת חלב ניגרת

41 651 201 2001 מל"לגביעאשל 5% 4 שומן

29 511 101 2001 מל"לגביעגיל 3% שומן

שמנת חמוצה 15% שומן 
09 452 802 2001 מל"לגביע)רגילה(

חמאה

46 053 014 1003 גרםחבילהחמאה רגילה

גבינות קשות

גבינה קשה חצי שמנה 
     95 38 57 4845 133 ק"גחריץעמק )רגילה(

     05 37 35 6143 131 ק"גחריץגבינה קשה שמנה גלבוע

ג' באדר התשע"ג )13 בפברואר 2013(
)חמ 3-2722(  

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

המחיר המרבי 
לצרכן באזור אילת

תחילה

ביטול

  __________________
ק"ת התשע"א, עמ' 1370; התשע"ב, עמ' 254   4
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הודעת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( )עדכון סכומים(, 
התשע"ג-2013

אדם  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לתקנות  3)ו(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ערובה(, התשנ"ו-1996 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

הממוצע  השכר  לעומת   ,2012 ספטמבר  בחודש  שפורסם  הממוצע  השכר  שינוי  עקב    1
שפורסם בחודש ספטמבר 2009, החל ביום י"ד באלול התשע"ב )1 בספטמבר 2012(, 

נוסח תקנה 3)א( יהיה כמפורט להלן:

")א( הערובה תהיה לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בהתאם להוצאותיו בשל 
שכר לעובדים שהוא מעסיק, הן כקבלן כוח אדם והן כקבלן שירותים, לשם עבודה 

אצל הזולת, באחד מסכומים אלה:

)1( לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 169,140 שקלים חדשים, 
שקלים   33,828 או  כאמור  עבודה  שכר  בשל  הוצאותיו  הערובה  סכום  יהיה 

חדשים, הגבוה מביניהם;

)2( לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 169,140 שקלים חדשים ושאינן 
עולות על 97 328,727 שקלים חדשים, יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75% 

משכר העבודה כאמור או 169,140 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

)3( לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 97 328,727 שקלים חדשים, 
יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 22 246,545 

שקלים חדשים, הגבוה מביניהם "

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
ן)חמ 3-3803(   ו ח מ ש ם  ו ל ש  

שר התעשייה המסחר והתעסוקה  __________________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514; התש"ע, עמ' 1378   1

הודעת שירות התעסוקה )ערובה( )עדכון סכומים(, התשע"ג-2013
התש"ע-12010   )ערובה(,  התעסוקה  שירות  לתקנות  3)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש ינואר 2013, לעומת מדד המחירים    1
לצרכן שפורסם בחודש ינואר 2012, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 

נוסח תקנה 3)א( לתקנות יהיה כמפורט להלן:

")א( סכום הערובה יהיה - 

)1( בשל היתר שניתן לטיפול ותיווך של - 

)א( עד 200 עובדים זרים בענף הסיעוד - 75 161,115 שקלים חדשים;

)ב( עד 400 עובדים זרים בענף הסיעוד - 62 322,240 שקלים חדשים;

)ג( מ–401 עובדים זרים בענף הסיעוד - 79 537,050 שקלים חדשים;

)2( בשל היתר שניתן בענף אחר, לרבות בענף החקלאות - 79 537,050 שקלים 
חדשים "

כ"ח באדר התשע"ג )10 במרס 2013(
ן)חמ 3-3694(   ו ח מ ש ם  ו ל ש  

שר התעשייה המסחר והתעסוקה  __________________
ק"ת התש"ע, עמ' 966; התשע"ב, עמ' 976   1

עדכון סכום 
הערובה

עדכון סכום 
הערובה




