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__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 380   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   2

תקנות שירות לאומי-אזרחי, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)ח(, 10)ב( ו–)ד(, 14)א( ו–34 לחוק שירות לאומי-אזרחי, 
התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, באישור הוועדה לגבי תקנה 2, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה, "שירות" - שירות לאומי-אזרחי     1
בתקנה זו - )א(    2

"גוף מפעיל חו"ל" - גוף מפעיל בשירות בחו"ל;

"משרת" - משרת בשירות חו"ל 

המנהל ימנה עובד מעובדי הרשות לממונה על השירות בחו"ל )להלן - הממונה(;  )ב( 
בחו"ל  השירות  כי  ויוודא  חו"ל  מפעיל  גוף  שהוא  מי  כל  עם  בקשר  יהיה  הממונה 
זה  בעניין  חו"ל  מפעילים  לגופים  תמסור  שהרשות  הנחיות  ולפי  החוק  לפי  מתבצע 

ויקבל תלונות של המשרתים ושל גורמים אחרים לעניין זה 

המפעיל  הגוף  יעביר  חו"ל,  מפעיל  בגוף  משרת  של  הצבתו  את  הרשות  אישרה  )ג( 
לממונה לפני תחילת השירות את כל אלה:

שם הגוף המפעיל שבו הוא משרת ומספרי הטלפון של הגוף המפעיל;  )1(

כתובת מקום השירות;  )2(

פרטי איש הקשר בגוף המפעיל האחראי על המשרת ועל הבטחת שמירת   )3(
זכויותיו ומילוי חובותיו )להלן - אחראי על המשרת(;

כתובת המגורים של המשרת בחו"ל;  )4(

מספר הטלפון של המשרת בחו"ל;  )5(

כתובת הדואר האלקטרוני של המשרת;  )6(

כתובת לשיחת היוועדות חזותית עם המשרת;  )7(

פרטי איש קשר של המשרת בארץ;   )8(

העתק פוליסת הביטוח הרפואי של המשרת;  )9(

)10( העתק מאשרות הכניסה והשהייה של המשרת 

ביד  חתומים  משרת  של  הנוכחות  דוחות  את  לממונה  יעביר  חו"ל  מפעיל  גוף  )ד( 
האחראי על המשרת מדי חודש בחודשו, עד ה–7 לחודש בחודש שאחריו 

גוף מפעיל חו"ל יעביר לממונה אחת לשלושה חודשים בתקופת השירות דיווח  )ה( 
של האחראי על המשרת, בנוסח שעליו יורה המנהל, על עמידת המשרת בחובותיו, 
אחת  לכך;  שקדם  ברבעון  המשרת  שביצע  הפעילות  פרטי  ועל  זכויותיו  הבטחת  על 
לשישה חודשים בתקופת השירות יימסר הדיווח האמור בתצהיר לפי פקודת הראיות 

]נוסח חדש[, התשל"א-21971 

)ו( גוף מפעיל ידאג לכל המפורט להלן ויממן אותו:

)1( הוצאות תזונתו של המשרת במהלך תקופת שירותו; 

בכך  הכרוכות  ההוצאות  וכן  שירותו  תקופת  במהלך  המשרת  של  )2( שיכונו 
ובכלל זה -  

הגדרה

שירות בחו"ל
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מזרן,  מיטה,  הפחות,  לכל  יכלול,  אשר  הולם  מגורים  במקום  שיכון  )א( 
כיסא, שולחן, ארון, מקרר וכיריים ואמצעי חימום;

השימוש  בעד  אחר  תשלום  וכל  וגז  מים  חשמל,  דירה,  מסי  תשלום  )ב( 
בדירה;

חומרי ניקוי לניקוי הדירה; )ג( 

אמצעים המאפשרים תקשורת אינטרנטית;   )3(

הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 5)ג()2( לחוק;   )4(

דמי כלכלה כאמור בסעיף 8)ב( לחוק;   )5(

לגופים  שתימסר  המנהל  הנחיית  לפי  למשרת,  מורחב  רפואי  )6( ביטוח 
המפעילים חו"ל;

אשרות הכניסה והשהייה של המשרת    )7(

המנהל או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך יצאו לחו"ל לפי הצורך לשם בקרה  )ז( 
על גופים מפעילים חו"ל ומשרתים; במסגרת בקרה זו ייבחנו העמידה בכל ההוראות 
לפי החוק והנחיות הרשות שנמסרו לגופים המפעילים חו"ל, איכות השירות וקבלת 

כל הזכויות המגיעות למשרתים   

ועל  חו"ל  מפעיל  גוף  על  פרטים  הרשות  של  האינטרנט  באתר  תפרסם  הרשות  )ח( 
הפעילות שהמשרת מבצע במסגרתו   

ההכשרה שעליה יורה המנהל לפי סעיף 5)ו( לחוק תכלול, בין השאר, הכשרה  )ט( 
שייתן נציג משרד החוץ 

המנהל  עם  התייעצות  קיום  לאחר  יינתן  לחוק  5)ב(  סעיף  לפי  המנהל  אישור  )י( 
הכללי של משרד החוץ או נציגו 

)א(  הכשרה לשירות כהגדרתה בסעיף 10)א( לחוק תינתן בתחומים אלה:   3
הכנה לשירות;  )1(

זכויות וחובות של משרת;    )2(

כללי ההתנהגות של משרת במהלך השירות;  )3(

העצמת משרת מבחינה אישית ואזרחית;  )4(

הכנה להשתלבות בשוק התעסוקה לאחר השירות;  )5(

הנחיות לגבי מניעת פגיעה במעמדה או בשילובה של אישה בשל השירות;  )6(

סיור לימודי שמטרתו הכרת מורשת ישראל והחברה הישראלית   )7(

משך ההכשרה ייארך 4 ימים של 8 שעות לכל הפחות, ואחד מהם יהיה יום של  )ב( 
סיור לימודי 

ההכשרה תתפרש על פני כל תקופת השירות  )ג( 

מספר המשרתים שישתתפו בכל מפגש הכשרה לא יעלה על מאה משרתים  )ד( 

נותן הכשרה יהיה בעל השכלה אקדמית או תעודה מקצועית בתחום ההכשרה  )ה( 
וניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות במתן הכשרות בתחום ההכשרה; ואולם רשאי 
המנהל לאשר לבעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות, לתת הכשרה גם אם אינו 

הכשרה
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עומד בתנאים האחרים הקבועים בתקנת משנה זאת, אם השתכנע המנהל כי אין בכך 
כדי לפגוע באיכות ההכשרה שתינתן 

גוף המבקש לקבל אישור לשמש גוף מפעיל יגיש לרשות בקשה לאישור בצירוף  )א(    4
מסמכים אלה:

את  המבהיר  מסמך   - רשום  אינו  הגוף  אם  הגוף;  של  התאגדות  תעודת   )1(
מעמדו המשפטי של הגוף בנוגע  להיותו רשות ציבורית; 

לפי  ההקדשות,  רשם  או  העמותות  רשם  מאת  התקין  ניהולו  על  אישור   )2(
העניין;

או  הכנסה3,  מס  לפקודת   46 סעיף  לפי  ציבורי  מוסד  הוא  שהגוף  אישור   )3(
תצהיר חתום על התקיימות התנאים שבסעיף 14)ב()2( לחוק בגוף המבקש;

מסמך רקע על הגוף המבקש הכולל פירוט לגבי פעילותו ופרטי הקשר עמו;  )4(

פרטי איש הקשר מטעמו של הגוף המבקש, ובכלל זה מספר הטלפון הנייח   )5(
והנייד שלו, מספר הפקס שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו;

תיאורי התפקיד של המיועדים לשרת בגוף;   )6(

חוזה חתום מול הרשות;  )7(

טופס חתום של הוראת קבע לתשלום בעד המשרתים   )8(

 )5( עד   )1( בפסקאות  המנויה  ציבורית  רשות  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
להגדרה "רשות ציבורית" בסעיף 1 לחוק, פטורה מהגשת המסמכים המנויים בתקנת 

משנה )א()2( ו–)3( 

המנהל או מי שהוא הסמיך לכך מטעמו רשאים לדרוש מהגוף המבקש מידע או  )ג( 
מסמכים נוספים הדרושים לבחינת הבקשה  

כחלק מתהליך בחינת הבקשה רשאית הרשות לשלוח נציג לבדיקת הגוף המבקש;  )ד( 
קיומם  בחינת  ומאופייה,  המבקש  הגוף  פעילות  מהיקף  התרשמות  תכלול  זו  בדיקה 
של תנאים המאפשרים למשרת שמירה על אורח חייו החרדי והתייחסות ווידוא כי 

שירות של משרתים בגוף המבקש לא יפגע במעמדה או בשילובה של אישה 

בכתב,  הבקשה,  לגבי  ההחלטה  את  המבקש  לגוף  יודיעו  מטעמו  מי  או  המנהל  )ה( 
בתוך 30 ימים; אישור גוף לגוף מפעיל יכלול, בין השאר, את תיאור תפקידי המשרתים 

שאושרו במסגרתו 

כ"ח באדר ב' התשע"ו )7 באפריל 2016(
)חמ 3-5154(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   3

אישור גופים 
מפעילים
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 צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(
)סל שירותי בריאות  לעובד( )תיקון(, התשע"ו-2016

לאחר  התשנ"א-11991,  זרים,  עובדים  לחוק  ו–6ב  1ד)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים 
בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעת שר הכלכלה הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים 

בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

שירותי  )סל  הוגנים(  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  בצו    1
בריאות לעובד(, התשס"א-22001 )להלן - הצו העיקרי(, בשם הצו, המילים ")איסור 

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(" - יימחקו  

בסעיף 2 לצו העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:   2
")4( לעניין עובד בענף הסיעוד, בחלוף עשר שנים מאז קיבל לראשונה רישיון לישיבת 
ביקור לצורך עבודה בענף הסיעוד - גם כיסוי לפיצוי חד–פעמי מיוחד בסך 80 אלף 
שקלים חדשים, המיועד לעובד שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות 
כאמור בסעיף 4)א()3(, ובלבד שמימש את זכאותו לטיסה חזרה לארצו כאמור בסעיף 
4)ב(; הזכאות לפיצוי תחול על מי שבמועד קביעת הרופא כאמור בסעיף 4)א()3( כי אינו 
כשיר לעבודתו היה בידו רישיון תקף לישיבת ביקור לצורך עבודה בענף הסיעוד או 
שהיה בידו רישיון כאמור במועד כלשהו במהלך תקופת 12 החודשים  שקדמה לקביעת 

הרופא כאמור "   

קטן  "בסעיף  יבוא   ")3( או  )א()2(  קטנים  "בסעיפים  במקום  העיקרי,  לצו  4)ב(  בסעיף    3
עובד  של  זכאותו  את  המגבילה  תניה  הרפואי  בביטוח  "נכללה  יבוא  ובסופו  )א()2(" 
של  זכאות  גם  הרפואי  הביטוח  יכלול  )א()3(,  קטן  בסעיף  כאמור  בריאות  לשירותי 
העובד לתשלום מלוא ההוצאות לטיסתו מישראל, לרבות ליווי או סידורים מיוחדים 

אחרים בעת הטיסה, המתחייבים ממצבו הרפואי של העובד" 

)א( תחילתו של סעיף 2)4( לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לצו זה, ושל סעיף 4)ב( לצו    4
העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לצו זה, ב–1 בחודש שלאחר 16 חודשים מיום פרסומו של צו 
זה )להלן - יום התחילה(; עובד יהיה זכאי לפיצוי חד–פעמי לפי הסעיף האמור רק 
אם קביעת הרופא לפי סעיף 4)א()3( לצו העיקרי, לא קדמה ליום התחילה, ואולם הוא 

יחול גם לגבי תקופת עבודה שקדמה ליום התחילה  

את יקראו  התחילה,  מיום  חודשים   24 תום  ועד  התחילה  שמיום   )ב( בתקופה 
"שלוש  יבוא  "עשר"  שבמקום  כך  זה,  לצו   2 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לצו   )4(2 סעיף 

עשרה"   

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(
)חמ 3-3073(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תיקון שם

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 4

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ס, עמ' 85; התשע"ד, עמ' 600   1

ק"ת התשס"א, עמ' 729   2
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תקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( 
)שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1ד)ג(, 1ז ו–6ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א-11991, לאחר 
התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים 
בישראל ועם ארגוני מעבידים שלדעתי הם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוגנים(  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  תקנות  של  בשמן    1
התקנות   - )להלן  התשס"ב-22001  רפואי(,  ביטוח  דמי  בעד  מהשכר  ניכוי  )שיעור 

העיקריות(, המילים ")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(" - יימחקו 

המרבי"  שהניכוי  "ובלבד  במילים  החל  הסיפה  במקום  העיקריות,  לתקנות   2 בתקנה    2
לא  סיעוד  עובד  שאינו  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  המרבי  שהניכוי  "ובלבד  יבוא 
יעלה על 73 124 שקלים חדשים, והניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר בסיעוד 

לא יעלה על 53 143 שקלים חדשים" 

תחילתה של תקנה 2 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה, ב–1 בחודש    3
שלאחר 16 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה )להלן - יום התחילה( 

על אף האמור בתקנה 3, בתקופה של שנתיים מיום התחילה יראו כאילו בתקנה 2    4
כאמור בה, במקום "53 143" נאמר "23 134" 

כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס 2016(
)חמ 3-3146-ת2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה  

צו התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004( )שינוי התוספת לחוק( 

)מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48)ב( לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004(, התשס"ג-12003 

)להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

בתוספת לחוק, אחרי פרט 4 יבוא:   1
הסדר בדבר תכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה    5"

הצ'כית2 "

י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016(
)חמ 3-4229(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון השם

תחילה

הוראת שעה

__________
ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ס, עמ' 85  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשס"ג, עמ' 68   2

תיקון תקנה 2

שינוי התוספת 
לחוק

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשע"א, עמ' 638; ק"ת התשע"ו, עמ' 201   1

אושרר ביום כ"ט באדר ב' התשע"ו )8 באפריל 2016(   2
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כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות 
דיווח החלות על מקורות( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 111, 112 ו– 124יז)א()1(, )4( ו–)5( לחוק המים, התשי"ט-11959 
מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(  113)א(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 55)א( לכללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות    1
דיווח החלות על מקורות(, התשע"א-22011, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 

2014(" יבוא "י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(" 

תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(    2
ט' בניסן התשע"ו )17 באפריל 2016(

)חמ 3-4212(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )מס' 2(,
התשע"ו-2016

)הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  לכללי   9 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - הכללים העיקריים(, אני מודיע לאמור:

המים,  לחוק  112א  סעיף  לפי  האחרון  העדכון  מיום  חודשים  שישה  שחלפו  מאחר    1
התשי"ט-21959 )להלן - החוק(, עודכנו תעריפי שירותי התשתית הקבועים בכללים 
 העיקריים, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–5% 1, והם מיום כ"א באדר א' התשע"ו

)1 במרס 2016(, כמפורט להלן:

)1( בסעיף 10)1(  לכללים העיקריים - תעריף שירותי תשתית ברמת הגולן - 

תשלום קבוע לחודש - 331,747 שקלים חדשים;

)2( בתוספת השנייה לכללים העיקריים -

)א( בפרט 2 -

2. קווים

)א( אחזקת קווים - 000715 0 שקלים חדשים למטר מעוקב לקילומטר;

)ב( קבוע קווים - 001226 0 שקלים חדשים למטר מעוקב לקילומטר;

)ב( בפרט 3 -

3. שאיבה

)א( אחזקת תחנת שאיבה - 0001505 0 שקלים חדשים למטר מעוקב 
למטר גובה הרמה;

עדכון תעריפים 
למתן שירותי 

תשתית

תיקון סעיף 55

תחילה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"א, עמ' 806   2

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ו, עמ' 164   1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התש"ע, עמ' 394   2
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מעוקב  למטר  חדשים  שקלים   0 000184  - שאיבה  תחנת  )ב( קבוע 
למטר גובה הרמה;

)ג( בפרט 5 -

5. איגום

)א( תחזוקת מאגר - 0816 0 שקלים חדשים למטר מעוקב למטר גובה 
הרמה 

ט' בניסן התשע"ו )17 באפריל 2016(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4256-ת1(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

הודעת המים )עדכון היטלי הפקה( )מס' 2(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–116)ג(  112א)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 

החוק(, אני מודיע לאמור: 

מאחר שחלפו שישה חודשים מיום העדכון האחרון לפי סעיף 112א לחוק, עודכנו    1
היטלי ההפקה שבתוספת השנייה לחוק2, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–69% 1, 

מיום ז' באדר א' התשע"ו )16 בפברואר 2016(, כמפורט להלן: 

)1( בסעיף 4, בלוח 1, היטל הבסיס בכל אזור יהיה:

האזור
היטל בסיס

)בשקלים חדשים למטר מעוקב(

056 0אזור מנותק

283 0אזור סובב כנרת

564 0אזור מערכת המים הארצית

)2( בסעיף 7 -

)א( בפסקה )1(, שיעור היטל הפקה למים שפירים שלפי תנאי רישיון ההפקה 
נועדו להשקיית אדמות הכבול יהיה:

436 1 אגורות למטר מעוקב;למפיק שעמד בתנאי הרישיון

)ב( בפסקה )6(, שיעור היטל ההפקה להפקת בצורת יהיה:

)1( בפסקת משנה )א(, הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשייה - היטל 
בשיעור של 526 1 שקלים חדשים למטר מעוקב;

)2( בפסקת משנה )ב(, הפקה למטרת חקלאות - היטל בשיעור של 220 0 
שקלים חדשים למטר מעוקב 

ט' בניסן התשע"ו )17 באפריל 2016(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3042-ת3(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 

עדכון היטלי הפקה 
- פברואר 2016

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"ג, עמ' 16; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 166   2




