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__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 200   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1642; התשע"ו, עמ' 1078   2

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים 
ציבוריים )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתחומי  שירות  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לחוק  6)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה  שר  עם  בהתייעצות  התשע"ג-12013,  ציבוריים,  בגופים  והניקיון  השמירה 

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

בסעיף 2 לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים    1
ציבוריים, התשע"ג-22013 )להלן - הצו העיקרי( -

בפסקה )1(, במקום "25 4,646 שקלים חדשים" יבוא "71 4,994 שקלים חדשים";  )1(

בפסקה )2(, במקום "75 4,852 שקלים חדשים" יבוא "7 5,216 שקלים חדשים"    )2(

בסעיף 2א לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   2
החד–פעמי  המענק  שלפיהם  המסגרת,  בהסכם  וההוראות  הכללים  אף  ")א1( על 
משולם לעובדי המדינה אשר הועסקו ברצף בתקופה שנקבעה לעניין זה ותחילתה 

בחודש אוגוסט -     

ניקיון  אחראי  או  ניקיון  לעובד  החד–פעמי  למענק  הזכאות  תיפגע  לא   )1(
המועסק בחצרים של מוסד לימוד, אשר העסקתו מופסקת בתום שנת לימודים 
ומתחדשת בתחילת שנת הלימודים שאחריה, רק בשל כך שלא הועסק בחודש 
אוגוסט, ובלבד שהועסק במשך חודש לפחות בתקופה שמיום 1 במאי עד יום 31 

ביולי;

לא תיפגע הזכאות למענק החד–פעמי לעובד ניקיון או אחראי ניקיון שהוצב   )2(
על ידי קבלן ניקיון במקום עבודה אחר, בעת שמתקיימת חופשה מרוכזת במוסד 

לימוד שבחצריו הוא מוצב דרך כלל "   

בכסלו  כ"ג  ביום  זה,  לצו   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לצו   2 סעיף  של  תחילתו  )א(    3
התשע"ט )1 בדצמבר 2018( 

תחילתו של סעיף 4 לתקנות אלה ביום  כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(  )ב( 

על אף האמור בסעיף 2 לצו העיקרי -    4
)1(  בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום ב' באדר התשע"ז  )28 

בפברואר 2017( -     

 4,692 71" בא  חדשים"  שקלים   4,646 25" במקום  כאילו  יראו   ,)1( בפסקה  )א( 
שקלים חדשים";        

 4,901 27" בא  חדשים"  שקלים   4,852 75" במקום  כאילו  יראו   ,)2( בפסקה  )ב( 
שקלים חדשים";   

התשע"ח בטבת  י"ג  יום  עד   )2017 במרס   1( התשע"ז  באדר  ג'  שמיום  בתקופה   )2( 
)31 בדצמבר 2017( -     

 4,774 02" בא  חדשים"  שקלים   4,646 25" במקום  כאילו  יראו   ,)1( בפסקה  )א( 
שקלים חדשים";        

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 2א

תחילה

הוראות שעה 
לעניין שכר



1569 קובץ התקנות 7684, ל' בסיוון התשע"ו, 2016 7 6 

 4,986 2" בא  חדשים"  שקלים   4,852 75" במקום  כאילו  יראו   ,)2( בפסקה  )ב(  
שקלים חדשים";

)3(  בתקופה שמיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( עד יום י"ז בסיוון התשע"ח 
)31 במאי 2018( -     

 4,843 71" בא  חדשים"  שקלים   4,646 25" במקום  כאילו  יראו   ,)1( בפסקה  )א( 
שקלים חדשים";   

 5,058 99" בא  חדשים"  שקלים   4,852 75" במקום  כאילו  יראו   ,)2( בפסקה  )ב( 
שקלים חדשים";   

)4(  בתקופה שמיום י"ח בסיוון התשע"ח )1 ביוני 2018( עד יום כ"ב בכסלו התשע"ט 
)30 בנובמבר 2018( -     

 4,925 02" בא  חדשים"  שקלים   4,646 25" במקום  כאילו  יראו   ,)1( בפסקה  )א( 
שקלים חדשים";   

 5,143 91" בא  חדשים"  שקלים   4,852 75" במקום  כאילו  יראו   ,)2( בפסקה  )ב(  
שקלים חדשים"  

כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016(
)חמ 3-4700(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

   

תקנות התכנון והבנייה )מיתקנים נלווים לקו תשתית תת–קרקעי( )תיקון(, 
התשע"ו-2016 

התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  261)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות 

אלה:

תת–קרקעי(,  תשתית  לקו  נלווים  )מיתקנים  והבנייה  התכנון  לתקנות   1 בתקנה    1
התשע"ה-22016  )להלן - התקנות העיקריות( -

לפני ההגדרה "קו תשתית" יבוא:  )1(

""כליא ברק" - אמצעי המיועד למנוע נזקי פגיעות ברק;

"נשב" - ארובה לשחרור מבוקר של גז;";    

בהגדרה "שוחה", אחרי "מערכת מים" יבוא "ביוב, גז,"   )2(

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -         2
בפסקה )2( -      )1(

ברישה, אחרי "לטיפול במים" יבוא "או סככה להצללת מיתקנים נלווים";  )א( 

בסיפת פסקת משנה )ב(, אחרי "התשי"ט-1959" יבוא "או סככה להצללת  )ב( 
מיתקנים נלווים ששטחם";     

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1197   2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2
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בפסקה )3(, אחרי "להולכה" יבוא "או הזרמה";  )2(

במקום פסקה )5( יבוא:      )3(

מיתקן עזר, המאפשר הולכה או הזרמה של התשתית בקו התשתית,  )א(   )5("
לרבות מיתקן השאיבה, סניקה, דחיסה, הצחנה, מדידה, שסתום לחץ או 
מגוף, המחובר לקו התשתית התת–קרקעית או המותקן על צינור או מובל 
או  הצינור  שמעל  הטכני  האבזר  שגובה  ובלבד   )4( או   )3( בפסקה  כאמור 

מובל שעליו הוא מותקן אינו עולה על 5 3 מטרים מפני הקרקע; 

על אף האמור בפסקת משנה )א( -   )ב( 

מים,  קו  תפעול  לצורך  משאבה  שהוא  עזר  מיתקן  של  )1( גובהו 
ובלבד  מסד  גם  שיכלול  ויכול  הקרקע,  מפני  מטרים   5 על  יעלה  לא 
שגובה המסד אינו עולה על 1 מטר ושטחו אינו עולה על 70 מטרים 

רבועים; 

)2( גובהו של מיתקן עזר שהוא נשב לשימוש תשתית תת–קרקעית 
של גז טבעי לא יעלה על 5 4 מטרים מפני הקרקע, לרבות כליא ברק 
המותקן עליו, ויכול שיכלול גם מסד ובלבד שגובה המסד אינו עולה 

על 6 0 מטרים ושטחו אינו עולה על 70 מטרים רבועים;"; 

אחרי פסקה )7( יבוא:  )4(

")8( גדר למיתקן תשתית יכול שתכלול גם מסד ובלבד שגובהו 6 0 מטרים "

כ' בסיוון התשע"ו )26 ביוני 2016(
)חמ 3-5015(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
              שר האוצר  

 




