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תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי )מידע על זכויות(, התשע"ז-2017

התשנ"ח-11998  הציבורי,  בדיור  הדייר  זכויות  לחוק  2)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

על שלט לפי סעיף 2)ה( לחוק יחולו הוראות אלה:  .1
נוסחו יהיה לפי הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה;  )1(

בתוספת  כמפורט  יהיו  להציב  שיש  השלטים  וכמות  מידותיו  השלט,  של  מיקומו   )2(
השנייה;

השלט יהיה בשפות העברית, הערבית והרוסית כאמור בחוק.     )3(

תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.   .2

תוספת ראשונה 
)תקנה 1)1((

שם החברה לדיור ציבורי: .....................................

לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998, לצורך מימוש זכויותיך כדייר 
בדיור ציבורי הנך זכאי לפנות אל החברה לדיור ציבורי ולקבל מידע על זכויותיך.

לבדיקת זכויותיך ניתן לפנות אל החברה בדרכים האלה:

דואר   ;.......................... פקס:   ;.......................... טלפון:   ;........................... פניות:  לקבלת  כתובת 
אלקטרוני: .......................; שעות מענה טלפוני: ..................; שעות קבלת קהל: ...........................; 

הציבור  פניות  למחלקת  לפנות  ניתן  הציבורי  בדיור  דיירים  זכויות  על  נוסף  למידע 
דואר   ;............... פקס:   ;........... טלפון:   ;.................. בכתובת:  והשיכון  הבינוי  במשרד 

אלקטרוני: ...................

תוספת שנייה
)תקנה 1)2((

מיקום השלט: בכניסה הראשית למתחם שבו החברה נותנת שירותים או מידע לציבור   )1(
)להלן - מתחם קבלת קהל( במקום בולט לעין.

)2(  מידות השלט: רוחבו לא יפחת מ–80 סנטימטרים ואורכו לא יפחת מ–100 סנטימטרים.

כמות השלטים: לפי מספר הכניסות הראשיות למתחם קבלת הקהל; אם מתחם קבלת   )3(
הקהל כולל כמה מפלסים - בכל כניסה למפלס.

כ"ז בניסן התשע"ז )23 באפריל 2017(
)חמ 3-5343(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

הוראות בדבר 
הצגת שלט

תחילה

ס"ח התשנ"ח, עמ' 278; התשע"ו, עמ' 752.  1
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תקנות עובדים זרים )דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן(, 
התשע"ז-2017

מתקין  אני  התשנ"א-11991,  זרים,  עובדים  לחוק  1יא1)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות אלה:

פיקדון לגבי עובד זר שהוא מסתנן ישולם לחשבון הבנק שנפתח ומנוהל לפי תקנות   .1
עובדים זרים )פיקדון בחשבון הבנק(, התשס"ח-22008, באופן מקוון, באמצעות אתר 

האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה3.

הסתננות  למניעת  לחוק   4 סעיף  של  תוקפו  תחילת  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
שעה(,  והוראות  חקיקה  )תיקוני  מישראל  מסתננים  של  יציאתם  ולהבטחת 

התשע"ה-42014.

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-5392(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה( )תיקון(, התשע"ז-2017

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 דת ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשל"ו-21976  קבורה(,  )דמי  הלאומי  הביטוח  לתקנות  6א  תקנה  אחרי   .1
התקנות העיקריות(, יבוא:

הפטירה "העברה ממקום  נפטר  מטעמה,  מי  או  חברה  העבירה  )א(  6ב. 
ישלם  הרגילות,  העבודה  שעות  לאחר  בקירור  לשמירה 
דמי  על  נוסף  הנפטר,  בהעברת  שטיפלה  לחברה  המוסד 
אם   ,6 תקנה  לפי  חציבה  ותוספת   5 תקנה  לפי  הקבורה 
העברת  בעד  תוספת  האמורות,  לתוספות  זכאית  היתה 
הנפטר בשיעור הקבוע בלוח ד' שבתוספת )להלן - תוספת 
תוספת  פטירה  אותה  בעד  תשולם  שלא  ובלבד  העברה( 
תקנה  לעניין  6א;  בתקנה  האמורה  התוספת  וכן  העברה 
חמישי,  עד  ראשון  ימים   - הרגילות"  העבודה  "שעות  זו, 
בשעות 08:00 עד 16:00, ובימי שישי וערבי חג בשעות 08:00 

עד 13:00.

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ה, עמ' 84; התשע"ז, עמ' 326.

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 586; התשע"א, עמ' 705.

.https://www.gov.il/he/service/deposit_monies_infiltrators_employers 3

4 ס"ח התשע"ה, עמ' 84; התשע"ז, עמ' 326.

תשלום הפיקדון 
באופן מקוון 
לחשבון בנק

תחילה

הוספת תקנה 6ב

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 2674.  2
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תוספת  תשולם  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
העברה  נוסף על התוספת שלפי תקנה 6א במקרים שבהם 
לאחר  בוצעה  בקירור  לשמירה  הפטירה  ממקום  ההעברה 
לתשלום  זכאית  שהיא  ככל  הרגילות,  העבודה  שעות 

התוספת האמורה, וכן אם נתקיים אחד מאלה:

חג  ערב  שבת,  שישי,  בימים  בוצעה  ההעברה    )1(
וחג;

הקבורה בוצעה אחרי השעה 18:00 אך לא ביום   )2(
שבו בוצעה ההעברה."

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "ו–ג'" יבוא "ג' ו–ד'".   .2
3.  בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי לוח ג' יבוא:

"לוח ד'
)תקנה 6ב(

תוספת בעד העברת נפטר - 1,100 שקלים חדשים".

פרסומן  יום  שלאחר  בחודש  מה–1  חודשים  שישה  בתום  אלה  תקנות  של  תחילתן   .4
)להלן - יום התחילה(, והן יחולו על פטירה שאירעה ביום התחילה או לאחריו.

כ"ז בניסן התשע"ז )23 באפריל 2017(
)חמ 3-690-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

תיקון תקנה 8

תיקון התוספת

תחילה ותחולה




