
רשומות

קובץ התקנות
7 במאי 75122015י"ח באייר התשע"ה

עמוד

 צו חסינויות וזכויות יתר )ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות( )הכנס ה–58 של החטיבה האזורית

 האירופית של ארגון התיירות העולמי והסמינר על אודות "טכנולוגיות ניידות לשיפור החוויה התיירותית",

1226 מאי 2015(, התשע"ה-2015                                                                                                                                 

1230 תקנות להגנה על עדים )העסקה לתקופה קצובה(, התשע"ה-2015                                                                        

1231 אכרזת התקנים )תקן רשמי( )תיקון מס' 3(, התשע"ה-2015                                                                                      

1231 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשע"ה-2015                                  
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צו חסינויות וזכויות יתר )ארגונים בין–לאומיים ומשלחות מיוחדות( 
)הכנס ה–58 של החטיבה האזורית האירופית של ארגון התיירות העולמי 

 והסמינר על אודות "טכנולוגיות ניידות לשיפור החוויה התיירותית",
מאי 2015(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–5 לחוק חסינויות וזכויות יתר )ארגונים בין–לאומיים 
היועץ  עם  התייעצות  ולאחר  הממשלה,  באישור  התשמ"ג-11983,  מיוחדות(,  ומשלחות 

המשפטי לממשלה, אני מצווה לאמור:

)א( לארגון התיירות העולמי )UNWTO - World Tourism Organization( )להלן -     1
הארגון( המקיים בישראל את הכנס ה–58 של החטיבה האזורית האירופית של הארגון 
והסמינר על אודות "טכנולוגיות ניידות לשיפור החוויה התיירותית", בתקופה שמיום 
 )2015 במאי   14( התשע"ה  באייר  כ"ה  יום  עד   )2015 במאי   11( התשע"ה  באייר  כ"ב 
)להלן - הכנס(, למזכיר הכללי )להלן - מזכ"ל הארגון(, לפקידי הארגון ולמשתתפים 
לכנס  האירוח  בהסכם  המפורטות  העניין  לפי  היתר  וזכויות  החסינויות  יהיו  בכנס 
ושנוסחו  האירוח(,  הסכם   - )להלן  העולמי  התיירות  ארגון  לבין  ישראל  בין  שנחתם 

בעברית מובא בתוספת 

)ב( לארגון יהיו החסינויות וזכויות היתר הקבועות בהסכם האירוח; למזכ"ל הארגון 
יתר  זכויות  בדבר  באמנה  המפורטות  בדבר  הנוגעות  היתר  וזכויות  החסינויות  יהיו 
 1947 בנובמבר   21 מיום  המאוחדות  האומות  של  המיוחדות  לסוכנויות  וחסינות 
)להלן - האמנה( לגבי ראשי הסוכנויות המיוחדות; לפקידי הארגון יהיו החסינויות 
וזכויות היתר הנוגעות בדבר המפורטות באמנה לגבי פקידי הסוכנויות המיוחדות; 
וזכויות  החסינויות  יהיו  לכנס  בקשר  תפקידים  הממלאים  ולאנשים  ולמשתתפים 
בסוכנויות  החברות  המדינות  נציגי  לגבי  באמנה  המפורטות  בדבר  הנוגעות  היתר 

המיוחדות 

על אף האמור בסעיף 1, לא יוענקו חסינויות וזכויות יתר לפי צו זה לאזרחי ישראל או    2
לתושביה  

תחילתו של צו זה ביום כ' באייר התשע"ה )9 במאי 2015(, ותוקפו עד יום כ"ז באייר    3
התשע"ה )16 במאי 2015(  

תוספת
)סעיף 1)א((

הסכם בין ארגון התיירות העולמי )UNWTO( וממשלת ישראל לקיום הכנס והסמינר ה–58 
חווית  לשיפור  ניידות  "טכנולוגיות  בנושא   UNWTO של  לאירופה  האזורית  הוועדה  של 

התיירות"

בנושא  והסמינר   UNWTO של  לאירופה  האזורית  הוועדה  של  ה–58  הכנס  לקיום  ביחס 
הזמנתה  בעקבות  והסמינר"(  "הכנס  )להלן:  התיירות"  חווית  לשיפור  ניידות  "טכנולוגיות 
לאירופה  הוועדה  ידי  על  שהתקבלה  "הממשלה"(,  )להלן:  ישראל  ממשלת  של  הנדיבה 

 ))CEU/DEC/9( )LVII בכנסה ה–57 )החלטה

ו/או  "הארגון"  )להלן:  העולמי  התיירות  ארגון  לחוקת   32 סעיף  על  מבוסס  הנ"ל  ההסכם 
היתר  מזכויות  בו  החברות  המדינות  בשטחי  ייהנה  "הארגון  לשונו:  שזו   ,)"UNWTO"
להיות  יכולות  כאמור  וחסינויות  יתר  זכויות  תפקידיו   לביצוע  הנדרשות  והחסינויות 

סייג

תחילה ותוקף

חסינויות וזכויות 
יתר

__________
ס"ח התשמ"ג, עמ' 124; התשס"ז, עמ' 12   1



1227 קובץ התקנות 7512, י"ח באייר התשע"ה, 2015 5 7 

המליאה  של   )V(  136 ההחלטה  על  וכן  הארגון",  בידי  שנעשו  הסכמים  ידי  על  מוגדרות 
 UNWTO החמישית של

הממשלה, באמצעות משרד התיירות שלה ובהיותה מיוצגת כדין על ידי השר, ה"ה מר עוזי 
לנדאו, ו–UNWTO, המיוצג כדין על ידי המזכיר הכללי שלו, מר טאלב ריפאעי, הסכימו 

לאמור:

I

זכויות יתר, חסינויות והקלות

ובסמינר   בכנס  להשתתף  הארגון  של  הכללי  המזכיר  ידי  על  מוזמנים  משתתפים    1
המזכירות תגיש מבעוד מועד, ובמידת האפשר לפחות 30 ימים מראש, רשימה של כל 
המשתתפים והאנשים הממלאים תפקידים בקשר לכנס ולסמינר )כולל שם, תאריך 
לידה, תואר ופרטי דרכון מלאים( לממשלה כדי שיהיה ניתן לארגן את נסיעתם ואת 

שהותם במדינה בתנאים הטובים ביותר האפשריים 

הממשלה מכירה באישיות הבין–לאומית ובמעמד המשפטי של הארגון ומבטיחה לו    2
את העצמאות וחופש הפעולה העולים בקנה אחד עם מעמדו כסוכנות מיוחדת של 
האומות המאוחדות ובהתאם לחוקה שלו  הסעיפים הנזכרים להלן של האמנה בדבר 
זכויות היתר והחסינויות של הסוכנויות המיוחדות של האומות המאוחדות משנת 
1947 )להלן: "האמנה"( שאימצה המליאה השבע עשרה בהחלטה 545 )XVII(, יהיו בני 

החלה בין הצדדים ביחס לכנס ולסמינר בלבד 

תהיה  ולסמינר  לכנס  בקשר  תפקידים  הממלאים  האנשים  ולכל  המשתתפים  לכל 
הזכות לכניסה לישראל וליציאה ממנה בלא הפרעה, ובלבד שבמידת הצורך יוגשו 
בקשות לאשרה מבעוד מועד לפני פתיחת הכנס  הממשלה תנקוט אמצעים מתאימים 
כדי להקל על הכניסה לשטחה, השהות בו והיציאה ממנו למשתתפים, ולא משנה 

מהו הלאום שלהם 

הוראות אלה אינן שוללות הגשה על ידי הממשלה של התנגדויות מבוססות היטב 
לגבי אדם מסוים  ואולם על התנגדויות מסוג זה להתייחס לעניין מוגדר בעל זיקה 
השתייכות  דת,  ללאום,  ולא  אחרים  מהותיים  לעניינים  או  ביטחונית  או  פלילית 

מקצועית או פוליטית 

הממשלה תעשה כמיטב יכולתה כדי שהאשרות הנחוצות יונפקו בלא תשלום ובלא    3
דיחוי 

יתר  מזכויות  ייהנו  ולסמינר  לכנס  בקשר  תפקידים  הממלאים  ואנשים  משתתפים    4
למילוי  הדרושות  והמחוות  ההקלות  ומכל  לאמנה,   V לסעיף  בהתאם  וחסינויות 

העצמאי של תפקידיהם בקשר עם הכנס והסמינר 

למזכיר הכללי של הארגון יוענקו זכויות יתר וחסינויות, פטורים והקלות המוענקים    5
לראשי משלחות דיפלומטיות, לפי הוראות סעיף VI של האמנה 

סוכנויות  של  כנסים  לרגל  הניתנות  והחסינויות  היתר  מזכויות  ייהנו  הארגון  פקידי    6
מיוחדות של האומות המאוחדות, לפי הוראות סעיפים VI ו–VIII לאמנה 
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II

תנאים לארגון הכנס והסמינר

הכנסים יתקיימו בחיפה, ישראל, מ–11 עד 14 במאי 2015    1

הממשלה תכסה כל הוצאה נוספת הנגרמת לארגון כתוצאה מקיום הכנס והסמינר    2
בישראל במקום במטהו במדריד 

הממשלה תספק לארגון למטרות כנס וסמינר אלה צוות, משרדים, ציוד תרגום, ריהוט    3
 I משרדי וציוד העתקה למסמכים הנדרשים במהלך הכנס והסמינר, כמפורט בנספח

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

המוערכים  והשירותים  הטובין  את  ולסמינר  לכנס  יספקו  התיירות  ומשרד  הארגון    4
בשוויים ההוגן בתאריך עשיית הסכם זה  אם לא הוסכם אחרת, הטובין בעין יוחזרו 

לצד המוסר המתאים עם השלמת הפרויקט 

הממשלה תהיה אחראית לטיפול בכל פעולה, תביעה או דרישה אחרת נגד הארגון או    5
פקידיו הנובעים:

)א(   מפגיעה בבני אדם או מנזק או אובדן של רכוש בשטחי חדר הישיבות או 
המשרד העומדים לרשות הכנס והסמינר;

)ב(    מפגיעה בבני אדם או מנזק או אובדן של רכוש הנגרמים על ידי או במהלך 
השימוש בשירותי תחבורה כלשהם המועמדים לרשות הכנס והסמינר או 

נמצאים בחזקת הממשלה; וכן

)ג(    מהעסקת אנשים לצורך הכנס והסמינר הניתנת או מאורגנת על ידי הממשלה;

פעולה,  כי  מסכימים  והממשלה  שהארגון  מקום  תחול  לא  שלעיל  ההוראה 
תביעה או דרישה אחרת נובעות מרשלנות חמורה או מהתנהגות בלתי הולמת 

במכוון של הארגון או כוח האדם שלו 

אזור  את  יהוו  הממשלה  ידי  על  שניתנו  אחרים  ומתחמים  המשרדים  הישיבות,  חדר    6
הוועידה וייחשבו כמתחם של הארגון במהלך הכנס והסמינר, למשך יומיים לפני הסמינר 
ואחריו להכנת הפעולות ולסיומן  במקרה חירום )זאת אומרת איום ביטחוני, אש, מצב 
עם  מוקדמת  בהתייעצות  בדבר,  הנוגעות  הממשלתיות  הרשויות  וכו'(,  רפואי  חירום 

UNWTO, רשאיות להיכנס לאזורים אלה כדי לבצע את פעולות ההגנה הנדרשות 

של  וביטחון  לבטיחות  המחלקה  ידי  על  הנדרשים  האבטחה  חובת  בתקני  בהתחשב    7
האומות המאוחדות )UNDSS(, הממשלה תנקוט את האמצעים הדרושים כדי להבטיח 
ובסמינר   בכנס  המשתתפים  והמבקרים  הצוות  הנציגים,  של  וביטחונם  שלומם  את 
המדינה המארחת תעניק הגנה כדי להבטיח את התפקוד היעיל של הכנס והסמינר 

באווירה של ביטחון ושלווה, בלא כל הפרעה ביטחונית, כולל הנהלים האלה:

חומרי  בדיקת  והמתחם,  ומקום(  /לינה  )מלון  והסמינר  הכנס  מקום  אימות   •
מנת  על  הדרוש  האדם  כוח  בדיקת  וכן  בהם,  לשימוש  הטוב  והסדר  הביטחון 

לערוך את תכנית האבטחה 

בדיקה שכל אמצעי האבטחה התקפים לאש, יציאות חירום, וכו' נמצאים בתוקף   •
ומתקיימים במיקום ובמתחם 

הועדת אחראי על אבטחה, כך שמחלקת הביטחון של UNWTO תוכל להיות   •
אתו בקשר בכל עת 
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במיוחד  עת,  בכל  המשתתפים  של  לאבטחתם  הדרושים  האמצעים  כל  נקיטת   •
במקרה של אח"מים )איסוף, העברות והשמה( 

הפעלת מערכת גישה נכונה למקום האירוע   •

הפצת מידע רלוונטי בנוגע לביטחון למשתתפים  על מידע זה לכלול אמות מידה   •
בסיסיות של ביטחון שיש לנהוג לפיהן במקרי חירום )תכנית פינוי(, כולל ציון 
של מסלולי ויציאות חירום, מיקום המתקנים הרפואיים, מספרי חירום הנוגעים 

בדבר, ואחרים 

אם דרישות הביטחון שנקבעו על ידי UNDSS קובעות כי יש לחתום על מזכר הבנה, 
מזכר הבנה כאמור יצורף כנספח להסכם זה ויתקבל כדין על ידי שני הצדדים 

כל שימוש בשם, סמל, דגל או קיצור של שם הארגון בקשר לכנס ולסמינרים יהיה    8
כפוף לבקשה מראש מהארגון ולאישור בכתב מהמזכירות, לרבות התנאים וההתניות 

 UNWTO לשימוש בסימני

על אף סעיף IX לאמנה, הצדדים יעשו כל מאמץ כדי לבקש פתרון בדרכי נועם לכל    9
חילוקי דעות, מחלוקת או סכסוך הנובעים מהסכם זה או קשורים אליו  אם לא ניתן 
ליישב חילוקי דעות, מחלוקת או סכסוך כאמור במשא ומתן ישיר בין הצדדים, הם 
יובאו בפני בית דין של שלושה בוררים, שאחד מהם ימונה על ידי המזכיר הכללי 
של UNWTO, השני על ידי הממשלה והשלישי, אשר יהיה יושב הראש, על ידי שני 

הבוררים האחרים 

לא מינה צד בורר בתוך שלושה חודשים אחרי שהצד האחר הודיע על שם הבורר 
שלו, או לא מינו שני הבוררים הראשונים בתוך שלושה חודשים מהמינוי או מהצעת 
המועמדות  של השני מהם את יושב הראש, כי אז  בורר כאמור ימונה בידי המזכיר 
הכללי של בית הדין הקבוע לבוררות לבקשת צד למחלוקת  למעט כפי שהוסכם אחרת 
על ידי הצדדים, בית הדין יאמץ לעצמו את כללי הנוהל שלו, ויקבל את כל ההחלטות 
ברוב של שני שלישים  החלטותיו בכל שאלות הנוהל והמהות יהיו סופיות ומחייבות 

אין בהסכם זה או בקשר אליו דבר שיהווה ויתור על זכויות היתר והחסינויות של    10
 UNWTO

הכנס   למשך  בתוקף  ויישאר  הצדדים  שני  של  חתימתם  עם  לתוקף  ייכנס  זה  הסכם    11
הנוגעים  העניינים  כל  יישוב  לשם  שיידרש  ככל  מכן  שלאחר  והתקופה  והסמינר 
להוראה מהוראותיו  כל תיקון להסכם זה או לכל נספח שלו ייעשה בהסכמה הדדית 

של הצדדים באמצעות מכתב משלים מתאים להסכם 

נחתם ביום                                        2015, שהוא יום                                    התשע"ה לפי לוח השנה 
העברי, בשני עותקי מקור בשפות עברית ואנגלית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה  במקרה 

של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי 

בשם ארגון התיירות העולמי בשם ממשלת ישראל

מר טאלב ריפאעי
מזכיר כללי

ה"ה מר עוזי לנדאו
שר התיירות

י"ז באייר התשע"ה )6 במאי 2015(
)חמ 3-1639(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר החוץ  
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תקנות להגנה על עדים )העסקה לתקופה קצובה(, התשע"ה-2015

 - )להלן  התשס"ט-12008  עדים,  על  להגנה  לחוק  10)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-21985, ובכפוף להוראות חוק התקציב השנתי, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
"הרשות" - הרשות להגנה על עדים, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק;

"חוזה מיוחד לתקופה קצובה" - חוזה העסקה של מאבטחי הרשות כמשמעותו בסעיף 
40 לחוק המינויים ובשינויים האמורים בתקנות אלה;

"חוק המינויים" - חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-31959;

שהם  לחוק,   11 בסעיף  כמשמעותם  הרשות  עובדי  מאבטחים   - הרשות"  "מאבטחי 
עובדי המדינה;

"מנהל הרשות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;

"נציב השירות" - נציב שירות המדינה כמשמעותו בסעיף 6 לחוק המינויים או מי 
שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה 

בחוזה  הרשות  מאבטחי  את  להעסיק  השירות,  נציב  באישור  רשאי,  הרשות  מנהל    2
מיוחד לתקופה קצובה, כלהלן:

תקופת  את  להאריך  רשאי  הרשות  מנהל  ואולם  שנים;   5 עד   - ברשות  מאבטח   )1(
על  במצטבר,  יעלו,  שלא  נוספות  לתקופות  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  העסקתו, 

שנתיים;

מאבטח ברשות אשר מונה לתפקיד פיקודי ברשות, כפי שייקבע בתקן המשרה   )2(
לפי סעיפים 13 ו–14 לחוק המינויים - עד 7 שנים; ואולם מנהל הרשות רשאי להאריך 
יעלו,  שלא  נוספות  לתקופות  שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  העסקתו,  תקופת  את 

במצטבר, על שנתיים 

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    3
הועסק  התחילה  יום  ערב  אשר  ברשות  מאבטח  על  גם  יחולו  אלה  תקנות  הוראות    4
העסקתו  כי  בו  נקבע  ואשר  המינויים  לחוק   40 סעיף  מכוח  מיוחד  בחוזה  ברשות 
תהיה לתקופה קצובה, ותקופת העסקתו בחוזה מיוחד כאמור תבוא במניין השנים 
להעסקתו לפי תקנות אלה; ואולם מאבטח כאמור אשר חוזה העסקתו נקצב לתקופה 
קצובה הארוכה מן התקופות המנויות בתקנה 2, יהיה ניתן להעסיקו עד תום התקופה 

הקצובה הקבועה בחוזה העסקתו, אף בלא טעמים מיוחדים 

י"ט באדר התשע"ה )10 במרס 2015(
)חמ 3-4999(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

הגדרות

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 98   1

ס"ח התשמ"ה, עמ'ק 60   2
ס"ח התשי"ט, עמ' 86   3

העסקה לתקופה 
קצובה

תחילה

הוראת מעבר
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )תיקון מס' 3(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ולפי החלטת בית המשפט 
העליון וההליכים לפיו2, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשע"ג-32013, במקום "תחילתה של אכרזה    1
זו ביום כ"ח באייר התשע"ה )17 במאי 2015(" יבוא "תחילתה של אכרזה זו ביום ז' 

באדר ב' התשע"ו )17 במרס 2016( "

תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ח באייר התשע"ה )17 במאי 2015(    2
י"א באייר התשע"ה )30 באפריל 2015(

)חמ 3-95-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ   

שר הכלכלה   

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"ה-2015

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר    1
התשע"ה בניסן  י"ב  מיום  והם  לתקנות,  בתוספות  הנקובים  הסכומים  עודכנו   ,2014 

)1 באפריל 2015(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

1,499סוג 1 - בהיקף כספי עד

2,997סוג 2 - בהיקף כספי עד

5,994סוג 3 - בהיקף כספי עד

11,989סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

תיקון סעיף 4

תחילה

__________
ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשע"ג, עמ' 142; התשע"ד, עמ' 1145   1

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   1

החלטת כב' השופט א' רובינשטיין מיום 2014 7 14 בבג"צ 4926/14 גיל ארנברג נ' שר הכלכלה ומכון   2
התקנים הישראלי 

ק"ת התשע"ג, עמ' 913; התשע"ד, עמ' 513 ועמ' 1802; התשע"ה, עמ' 206 )208( ועמ' 956 )1224(   3

עדכון סכומים
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג ב':

2,453סוג 1 - בהיקף כספי עד

4,909סוג 2 - בהיקף כספי עד

9,819סוג 3 - בהיקף כספי עד

19,636סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

4,001סוג 1 - בהיקף כספי עד

7,234סוג 2 - בהיקף כספי עד

14,470סוג 3 - בהיקף כספי עד

28,938סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

223,772

35,660

47,545

347,545

68,303

95,091

495,091

142,635

285,271

5285,271

427,906

855,812

י' באייר התשע"ה )29 באפריל 2015(
)חמ 3-638-ת2(

ן ה כ ן  ו נ מ א   

רשם הקבלנים   




