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תקנות התכנון והבנייה )כללים בדבר עיסוק מותר של שמאים מכריעים(
)הוראת שעה(, התשע"ז-2017

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  202ח)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  לחוק,  202ד  סעיף  לפי  שהוקמה  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   -

מתקינה תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"ועדת ערר" - ועדת ערר שמונתה לפי סעיף 89 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-21963;

סעיף  לפי  המכריעים  השמאים  ברשימת  שנכלל  מקרקעין  שמאי   - מכריע"  "שמאי 
202ג לחוק.

שמאי מכריע רשאי לערוך חוות דעת שמאית לשם בחינת מחלוקת המתבררת לפני   .2
ועדת ערר, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

השמאי המכריע לא ערך יותר מעשר חוות דעת שמאיות בשנה לפי תקנות אלה;  )1(

יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין אישר את עריכת חוות הדעת.  )2(

השכר שישולם לשמאי מכריע בעד עיסוק מותר לא ייכלל בתקרת השכר הרבעונית   .3
והשנתית הקבועה בתקנות התכנון והבנייה )שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ(, 

התשס"ט-32009.

החליטה ועדת ערר כי יש למנות שמאי מכריע לשם בחינת מחלוקת המתבררת לפני   .4
ועדת הערר, יפנו הצדדים ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין לצורך אישור עריכת 

חוות הדעת לפי תקנה 2)2(.

תוקפן של תקנות אלה לשנה, והן יחולו גם בנוגע למחלוקות שהובאו לפני ועדת ערר   .5
לפני תחילתן של תקנות אלה, ובלבד שהמדובר בהליך תלוי ועומד בוועדת הערר.

י"ח באייר התשע"ז )14 במאי 2017(
)חמ 3-5419(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הנכים )טיפול רפואי( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43)ב( ו–48 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-11959 

]נוסח משולב[, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-21954 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
במקום ההגדרה "ביטול מעבודה של נכה" יבוא:

""ביטול מעבודה של נכה עקב טיפול רפואי" - ביטול מעבודה רגילה של נכה, בין 
אם ביטול מלא ובין אם ביטול חלקי, בגלל הצורך בטיפול רפואי בנכותו, שאישר 
לנכה רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך מחוזי, ו"נכה 

מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

2 ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565.

הגדרות

קביעת עיסוק מותר

שכר

הגשת בקשה

תוקף ותחולה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 632.  1

2 ק"ת התשכ"ג, עמ' 156.

3 ק"ת התשס"ט, עמ' 418.

תיקון תקנה 1
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נכה  של  רגילה  מעבודה  חלקי  ביטול   - רפואי"  מצב  עקב  נכה  של  מעבודה  "ביטול 
בגלל מצב רפואי עקב נכותו המונע בעדו מלעבוד בהיקף משרה מלא, שאישר 
לנכה רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מרחבי או רופא מוסמך מחוזי, ו"נכה 

מובטל" או "הבטלת נכה" יתפרשו לפי זה;".

בפרק החמישי לתקנות העיקריות, בכותרת סימן א', אחרי "טיפול רפואי" יבוא "או   .2
מצב רפואי".

"תנאים  יבוא  "תגמול"  במקום  השוליים,  בכותרת  העיקריות,  לתקנות   14 בתקנה   .3
לתגמול".

בתקנה 14א לתקנות העיקריות -  .4
במקום כותרת השוליים יבוא "שיעור התגמול לנכה המובטל מעבודה עקב טיפול   )1(

רפואי";

בתקנת משנה )ב(, במקום "בשנה שקדמה לשנה שבעדה מקבל הנכה תגמול לפי   )2(
תקנה זו" יבוא "בשנה האחרונה";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(

")ב1( לעניין תקנה זו, נכה שנעדר מעבודתו או מעיסוקו העצמאי חלק מחודש 
או חלק מיום, יקבל את החלק היחסי של התגמול החודשי בעד טיפול רפואי 

בהתאם למספר ימי ההיעדרות או מספר שעות ההיעדרות, לפי העניין.";

בתקנת משנה )ג(, בסופה יבוא:   )4(

""השנה האחרונה" - השנה שקדמה לשנה שבה החל הטיפול הרפואי שבשלו 
אושר התגמול; ואולם אם אין מדובר בטיפול רפואי רצוף והנכה חזר לעבודה 
לאחר קבלת טיפול רפואי ונזקק לטיפול רפואי נוסף, וחלפו למעלה משנים עשר 
חודשים מהמועד שבו חזר לראשונה לעבודה, תהיה "השנה האחרונה" השנה 

שקדמה לשנה שלגביה אושר התגמול."

אחרי תקנה 14ב לתקנות העיקריות יבוא:  .5

 "תנאים לתגמול
עקב מצב רפואי

לתגמול  זכאי  יהיה  שלהלן  התנאים  בו  שהתמלאו  נכה  14ב1. 
עקב מצב רפואי לפי תקנה 14ג:

)1(  הוא מובטל יום ביטול חלקי מורחב או יום ביטול חלקי 
מצומצם עקב מצב רפואי;

)2(  הוא הוכיח, להנחת דעתו של קצין התגמולים, כי בעד 
אותו יום ביטול חלקי מורחב או יום ביטול חלקי מצומצם, 
עבודתו,  ממקום  אבטלה  בעד  פיצוי  או  שכר  קיבל  לא 

מעיסוקו העצמאי או ממקור אחר."

בתקנה 14ג לתקנות העיקריות -  .6
באופן  מעבודה  המובטל  לנכה  התגמול  "שיעור  יבוא:  השוליים  כותרת  במקום   )1(

חלקי עקב מצב רפואי";

"נכה  יבוא  מורחב"  חלקי  ביטול  יום  המובטל  "נכה  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )2(
מובטל יום ביטול חלקי מורחב עקב מצב רפואי"; 

"נכה  יבוא  מצומצם"  חלקי  ביטול  יום  המובטל  "נכה  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )3(
מובטל יום ביטול חלקי מצומצם עקב מצב רפואי".

הוספת תקנה 14ב1

תיקון תקנה 14ג

תיקון סימן א' בפרק 
החמישי

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 14א
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תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו גם על   .7
נכה שאושר או ששולם לו תגמול עקב טיפול רפואי או מצב רפואי לפני יום התחילה.

י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017(
)חמ 3-772(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

 צו שירות ביטחון )שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים לאומיים(
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א)א()2( לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר החינוך ושרת המשפטים, ולאחר ששוכנעתי כי בשים 
לב לנסיבות העניין לעת הזו, אם לא ייעשו הפעילויות המנויות בצו זה בידי יוצא צבא 
וועדת  הממשלה  ובאישור  ביטחוניים-לאומיים,  יעדים  כנדרש  יושגו  לא  סדיר,  בשידור 

החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו שירות ביטחון )שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים לאומיים( )הוראת שעה(,   .1
התשע"ו-22016, בסעיף 1)1(, במקום "במרכז" יבוא "במסגרת הגופים שלהלן, בפיקוח 
משרד החינוך ומשרד הביטחון: החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ; 
קרן קיימת לישראל; רשות הטבע והגנים; החברה להגנת הטבע; נאות קדומים; עמותת 
בן– דוד  למורשת  המכון  עציון;  כפר  שדה  ספר  בית  משולבים;  טבע  לימודי   - לוטם 

גוריון; מדרשת שדה בוקר; מרכז".

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-2664-ת2(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ג)ה( ו–23 לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-11963  
)להלן - החוק(, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית, בהתאם לסעיף 23)א( לחוק, באישור 
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת לפי סעיף 23 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 31 לתקנות הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד(, התש"ע-32009 )להלן -   .1
התקנות העיקריות(, הכותרת "פרק שביעי: אגרות לפי תקנות טיסות שכר" -  תימחק.

בתקנה 32 לתקנות העיקריות  -  .2
במקום כותרת השוליים יבוא: "אגרה להיתר הפעלה לביצוע טיסות שכר";  )1(

במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

ס"ח התשכ"ג, עמ' 104; התשע"א, עמ' 2011.  1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התש"ע, עמ' 518; התשע"ה, עמ' 1100.

תחילה ותחולה

תיקון סעיף 1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשנ"ה, עמ' 440.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 958.

מחיקת כותרת 
הפרק השביעי

תיקון תקנה 32
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מספר  או  אליה  או  מישראל  שכר  טיסת  לביצוע  הפעלה  היתר  ")א( המבקש 
טיסות כאמור כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה 

בשקלים חדשים כמפורט בטור ב', ג' או ד' לצדו, לפי העניין:

טור א'
מספר הטיסות

טור ב'
טיפול רגיל 

טור ג'
טיפול  דחוף  

טור ד'
טיפול  חריג 

11,3002,2803,410 עד 5

62,4704,3206,480 עד 15

163,7106,4809,730 עד 30

14,590";315,5609,730 ומעלה

בתקנת משנה )ב( -  )3(

במקום "טיפול מוקדם" יבוא "טיפול רגיל"; )א( 

במקום "טיפול רגיל" יבוא "טיפול דחוף"; )ב( 

במקום "טיפול דחוף" יבוא "טיפול חריג". )ג( 

אחרי תקנה 32 לתקנות העיקריות יבוא:  .3
"פרק שביעי: אגרות לפי תקנות טיסות שכר". 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.   .4
כ"ד בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017(

)חמ 3-520-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים )דרכי מינוי, תקופת כהונה, סייגים 
למינוי של ועדת משמעת(, התשע"ז-2017

המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  לחוק  ו–42)א(  25)ו(  סעיפים  לפי  סמכותי1  בתוקף 
התשע"ג-22012 )להלן - החוק(, לאחר המלצת המועצה לפי סעיף 3)1( לחוק, ובאישור ועדת 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"המנהל" - עובד המשרד שמינה המנהל הכללי של המשרד לצורך יישום תקנה 2;

"המשרד" - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

"ועדה" - ועדת משמעת כמשמעותה בסעיף 25 לחוק.

הוועדה  מחבר  ונמנע  לחוק  26)א(  סעיף  לפי  המשמעת  לוועדת  קובלנה  הוגשה  )א(   .2
להתחיל את הדיון בקובלנה, רשאי המנהל לשבץ במקומו ממלא מקום שמונה לפי 

סעיף 25 לחוק.

בכפוף לסעיפים 29 ו–30 לחוק, המותב שהחל לדון בקובלנה ימשיך בדיון בה עד  )ב( 
לסיומו.

הוספת כותרת 
לפרק שביעי

תחילה

הגדרות

שיבוץ ממלא מקום

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

2 ס"ח התשע"ג, עמ' 18.
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חבר ועדה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ורשאי השר לשוב ולמנותו לתקופת  )א(   .3
כהונה אחת נוספת, ולאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות, רשאי השר לשוב 

ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות רצופות לכל היותר.

התפטר חבר ועדה, בוטל מינויו או נפטר, ימונה חבר אחר תחתיו, והוא יכהן עד  )ב( 
תום תקופת הכהונה של החבר האמור.

לא ימונה חבר לוועדה אם התקיימו בו אחד או יותר מאלה:  .4
שמפאת  משמעת,  בעבירת  או  פלילית  בעבירה  סופי  דין  בפסק  הורשע  הוא   )1(
מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר בוועדה או שבית המשפט 
קבע לגביו שעבר עבירה כאמור; לעניין זה, "הורשע" - לרבות מי שבית משפט קבע כי 

ביצע את העבירה;

הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור בפסקה )1(;  )2(

הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים   )3(
זה,  לעניין  ממלא;  שהוא  אחר  תפקיד  או  אישי  עניין  לבין  ועדה  כחבר  תפקידו  בין 
"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או של גוף שהוא או קרוב שלו הם בעלי 

שליטה בו.

מונה,  שלה  הכהונה  תקופת  תום  לפני  כהונתו  את  לסיים  המבקש  ועדה  חבר  )א(   .5
יגיש כתב התפטרות לשר וכהונתו תופסק לא יאוחר מ–60 ימים ממועד הגשת כתב 

ההתפטרות.

השר רשאי, בהודעה בכתב, להעביר חבר ועדה מכהונתו בהתקיים אחד מאלה: )ב( 

נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;  )1(

הוא חדל מלמלא אחר תנאי הכשירות לפי סעיף 25)ב( לחוק, שמכוחם מונה    )2(
לחבר ועדת המשמעת;

התקיים בו האמור בתקנה 4)1( או )3(;  )3(

ועדת  כחבר  לכהן  ראוי  הוא  אין  שבשלהן  אחרות  נסיבות  בו  התקיימו   )4(
המשמעת.

השר רשאי, בהודעה בכתב, להשעות חבר ועדה מכהונתו אם הוגש נגדו כתב  )ג( 
אישום או קובלנה בעבירה כאמור בתקנה 4)1( - עד מתן פסק דין סופי בעניין.

חבר ועדה שהתפטר או שתמה תקופת כהונתו, יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל   .6
בו בתוך שישה חודשים מיום שהסתיימה או נפסקה כהונתו זולת אם ראה השר כי 
המנויים  עניינים  בשל  הסתיימה  לא  שכהונתו  ובלבד  התקופה  לקיצור  הצדקה  יש 

בתקנות 4, 5)ב( ו–5)ג(.

חבר ועדה יימנע מלדון בתיק אם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של   .7
ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אחר שלו.

במילוי תפקידו אין על חבר ועדת המשמעת מרות זולת מרותו של הדין.  .8
ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017(

)חמ 3-5100(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תקופת כהונה

סייגים למינוי

 הפסקת כהונה
או השעיה

סמכות לסיים דיון

ניגוד עניינים

אי–תלות
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הודעת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה( )עדכון סכומים(, 
התשע"ז-2017

אדם  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לתקנות  3)ו(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ערובה(, התשנ"ו-12006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

הממוצע  השכר  לעומת   ,2016 ספטמבר  בחודש  שפורסם  הממוצע  השכר  שינוי  עקב   .1
נוסח   ,)2016 בספטמבר   1( התשע"ו  באב  כ"ח  מיום   ,2015 ספטמבר  בחודש  שפורסם 

תקנה 3)א( יהיה כמפורט להלן:

"3)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:

לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על 182,867 שקלים חדשים,   )1(
שקלים   36,573 או  כאמור  עבודה  שכר  בשל  הוצאותיו  הערובה  סכום  יהיה 

חדשים, הגבוה מביניהם;

לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על 182,867 שקלים חדשים ושאינן   )2(
 75% בשל  הוצאותיו  הערובה  סכום  יהיה  חדשים,  שקלים   355,406 על  עולות 

משכר העבודה כאמור או 182,867 שקלים חדשים, הגבוה מביניהם;

לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על 355,406 שקלים חדשים, יהיה   )3(
סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 266,554 שקלים 

חדשים, הגבוה מביניהם."

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
)חמ 3-2738-ת3(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעת עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית(, התשע"ז-2017

שנתית(,  ואגרה  בקשה  )אגרת  זרים  עובדים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"א-21991,  זרים,  עובדים  לחוק  1י)ד(  וסעיף  התקנות(,   - )להלן  התשס"ד-12004 

מודיע לאמור: 

עקב ירידת מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2016, לעומת מדד המחירים   .1
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2015, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, בתקנה 

2)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב בה בא "300".

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-3038-ת1(  

שר הפנים   

1      ק"ת התשס"ד, עמ' 161 ועמ' 446; התשע"ו, עמ' 956.

2 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.

עדכון סכומים

עדכון סכום 
הערובה

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514; התשנ"ז, עמ' 589; התשע"ה, עמ' 981.  1
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הודעת שירות התעסוקה )ערובה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3)ג( לתקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-22010, אני 
מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2016, לעומת מדד המחירים   .1
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2015, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( התעדכנו 

סכומי הערובה הנקובים בתקנה 3)א( לתקנות האמורות והם כלהלן:

)1( בשל היתר שניתן לטיפול ותיווך של -

)א( עד 200 עובדים זרים בענף הסיעוד - 164,191 שקלים חדשים;

)ב( עד 400 עובדים זרים בענף הסיעוד - 328,384 שקלים חדשים;

)ג( מ–401 עובדים זרים בענף הסיעוד - 547,304 שקלים חדשים;

)2( בשל היתר בענף אחר, לרבות בענף החקלאות - 547,304 שקלים חדשים. 

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-3694-ת2(  

שר הפנים   

תיקון טעות דפוס

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם( 
)תיקון(, התשע"ז-2017, שפורסמה בקובץ התקנות 7779, עמ' 733, בסעיף שכותרתו "הפרשות 

לקופת גמל" המובא בסעיף 1, מספר הסעיף צריך להיות "12א" ולא כפי שפורסם.

עדכון סכומים

ס"ח התש"ע, עמ' 498.  1

2   ק"ת התש"ע, עמ' 966.




