
רשומות

קובץ התקנות
18 ביולי 2017  7839 כ"ד בתמוז התשע"ז 

עמוד

 תקנות הכניסה לישראל )קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד( )תיקון(,
התשע"ז-2017                                                                                                                                                1370

תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )משק הגז - החלפת ספק גז( )תיקון(, התשע"ז-2017           1371

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים( )תיקון והוראת שעה(, 
התשע"ז-2017                                                                                                                                                1372

קובץ התקנות 7839, כ"ד בתמוז התשע"ז, 18.7.2017



קובץ התקנות 7839, כ"ד בתמוז התשע"ז, 18.7.2017  1370

תקנות הכניסה לישראל )קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים 
בענף הסיעוד( )תיקון(, התשע"ז-2017

לישראל,  הכניסה  לחוק  ו–)6(  ו–14)א()2(  3א)ג3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  עם  בהתייעצות  התשי"ב-11952, 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

עובדים  להעסקת  גאוגרפיים  אזורים  )קביעת  לישראל  הכניסה  לתקנות  3)ב(  בתקנה   .1
זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות( - 

בפסקה  )1(, אחרי "מטופל סיעודי המתגורר" יבוא "דרך קבע";  )1(

בפסקה )2(, אחרי "מטופל סיעודי המתגורר" יבוא "דרך קבע";  )2(

בפסקה )3(, אחרי "מטופל סיעודי המתגורר" יבוא "דרך קבע".  )3(

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"עובד זר שמעסיקו 
נפטר או עבר למוסד 

סיעודי

הסתיימה העסקתו של עובד זר אצל מטופל סיעודי שאצלו  3א. 
בעקבות  הפריפריה  באזור  או  המרכז  באזור  כדין  הועסק 
פטירת המטופל הסיעודי או מעבר המטופל הסיעודי למוסד 
שנקבעה  הגאוגרפית  ההגבלה  תתבטל  קבע,  דרך  סיעודי 
לעובד הזר לפי תקנות אלה, ובעת חידוש רישיונו של העובד 
הזר האמור יירשם ברישיון אזור תל אביב, ותחול עליו תקנה 
3)ב()1(; לעניין זה, "מוסד סיעודי" - מוסד סיעודי או מחלקה 
סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, 
תשושי נפש או תשושים, למעט בית חולים, כהגדרתו בסעיף 

227 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995."

בתקנה 6 לתקנות העיקריות -  .3
במקום תקנת משנה )א( יבוא:   )1(

כדין  זר  עובד  המעסיק  סיעודי  מטופל  עבר   ,3 בתקנה  האמור  אף  ")א( על 
ממגורים באזור אחד למגורים באזור אחר שבו אין העובד הזר רשאי לעבוד לפי 
תקנה 3, והוא ביקש להמשיך להעסיק את העובד הזר המועסק אצלו כדין גם 

באזור החדש, יחולו הוראות אלה:

העובד הזר רשאי לעבוד אצל אותו מטופל סיעודי באזור החדש, ובלבד   )1(
שהוא  למי  או  לממונה  כך  על  הודיעו  הזר  והעובד  הסיעודי  שהמטופל 
הסמיך לצורך כך; הודיעו כאמור, בעת הארכת האשרה והרישיון של העובד 
הזר להמשך עבודתו אצל אותו מטופל סיעודי, יירשם האזור החדש באשרה 

וברישיון הישיבה של העובד הזר, בציון כי מדובר באזור זמני;

)2( נפסקה העסקתו של העובד הזר אצל המטופל הסיעודי, שלא בעקבות 
פטירה או מעבר למוסד סיעודי כאמור בתקנה 3א, יתבטל האישור לעבוד 
באזור הזמני כאמור בפסקה )1(, והעובד הזר יהיה רשאי לעבוד רק באזור 

שנקבע באשרה וברישיון שקיבל לפי תקנה 3 או 9, לפי העניין".";

)2( אחרי תקנת משנה )ג(  יבוא:

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 926.  1

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 1116.

תיקון תקנה 3

הוספת תקנה 3א

תיקון תקנה 6
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")ד( החליט הממונה להתיר מעבר כאמור בתקנת משנה )ב(, בעת הארכת רישיונו 
של העובד הזר, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של עובד זר בציון 
כי מדובר באזור זמני; בעת סיום העסקתו של העובד הזר אצל אותו מטופל סיעודי, 
שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי כאמור בתקנה 3א, יהיה העובד הזר 

רשאי לעבוד רק באזור שנקבע לו לפי תקנה 3 או 9, ולא לפי האזור הזמני."

ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(
)חמ 3-4565(

עי ר ד ה  י ר א
 

שר הפנים  

 תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )משק הגז - החלפת
ספק גז( )תיקון(, התשע"ז-2017

חקיקה(,  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  לחוק   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ט-11989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

החלפת  - הגז  )משק  חקיקה(  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות   1 בתקנה   .1 
ספק גז(, התשנ"א-21991 )להלן - התקנות העיקריות(, לפני ההגדרה "ספק גז יוצא" יבוא:

18א)א(  בסעיף  המפורטים  ישראל  ממועדי  מועד  למעט  ה',  עד  א'  ימים   - ""יום" 
או  העצמאות  ויום  וערביהם,  התש"ח-31948,  והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת 
חגי עדה אחרת כפי שהודיע ספק הגז בבקשה לקבלת רישיון ספק גז, שהם ימי 

מנוחה למי שאינו יהודי לפי הסעיף האמור;".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )א(, במקום "עשרה ימים" יבוא "חמישה ימים" ובמקום "שלושה   )1(

ימים" יבוא "יומיים"; 

בתקנת משנה )ב(, במקום "ספק הגז היוצא יטול" יבוא "ספק הגז הנכנס, ואם מכלי הגז   )2(
והציוד המושאל פורקו באמצעות מי שמוסמך לבצע עבודות גז כאמור - הצרכן, יודיע 
לספק הגז היוצא, בכתב, על פירוק מכלי הגז והציוד המושאל ועל מקום אחסונם בתוך 

יומיים ממועד הפירוק וספק הגז היוצא ייטול" ובמקום "48 שעות" יבוא "עשרה ימים"; 

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:   )3(

והציוד  הגז  מכלי  פירוק  על  נכנס  גז  מספק  הודעה  שקיבל  יוצא  גז  ספק  ")ד(  
המושאל ועל מקום אחסונם, ולא נטל את מכלי הגז בתוך עשרה ימים ממועד 
 4 הנכנס  הגז  לספק  ישלם  )ב(,  משנה  תקנת  לפי  פירוקם  על  ההודעה  מסירת 
שקלים חדשים לכל חודש או חלק ממנו, בעד אחסון של כל מכל; לא נטל ספק 
הנכנס  הגז  ספק  פירוקם,  ממועד  חודשים   6 בתוך  הגז  מכלי  את  היוצא  הגז 

יעבירם לגריטה לאחר שרוקנו מגז.

)ה( התשלום בעד אחסון של כל מכל, לפי תקנת משנה )ד(, יתעדכן ב–1 בינואר 
של כל שנה  )להלן - יום העדכון( לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד 

היסודי; לעניין זה -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2015.

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ח, עמ' 124.  1

2 ק"ת התשנ"א, עמ' 1123; התשנ"ה, עמ' 1773.

3 ע"ר 1948, תוס' א, עמ' 1.
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)ו(  מנהל מינהל הדלק יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד 
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים את סכום התשלום בעד אחסון של כל 

מכל, כפי שהתעדכן לפי תקנה זו."

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  .3
")ב( החזר דמי הפיקדון יחושב לפי הקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

)מחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ו-42015."

בתקנה 5א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, במקום הקטע החל במילים "בעד   .4
השבוע הראשון" עד סופה יבוא "בעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחר המועד הקבוע 

לתשלום דמי הפיקדון - תוספת של 1% מדמי הפיקדון )להלן - הפיצויים(".

תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, 60 ימים מיום פרסומן.  .5
י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(

)חמ 3-2182-ת2(

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י  
שר התשתיות הלאומיות  

האנרגיה והמים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום 
ומשפחתונים( )תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-2017

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו1  בתוקף 
התשנ"ו-21996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו 

מצווים לאמור:

יום  במעונות  מרביים  )מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   1 בסעיף   .1
ומשפחתונים(, התשע"ג-32013 )להלן - הצו העיקרי(, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 

במועד  החל  יחול  )ב(,  קטן  סעיף  לפי  יום  במעונות  המרבי  החודשי  המחיר  ")ב1(   
פתיחת שנת הלימודים שלאחר יום העדכון כהגדרתו בסעיף קטן )ב(."

על אף האמור בסעיף 1 לצו העיקרי, למחיר החודשי המרבי במעונות יום שעודכן לפי   .2
סעיף 1)ב( ולפי סעיף 1)ג( לצו העיקרי, לפי העניין, ייווסף ב–1 בספטמבר בכל אחת 

מהשנים שלהלן, הסכום הנקוב לצדה:

שנה
תוספת למחיר המרבי

בשקלים חדשים

201730.00

201835.70

20196.92

ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(
)חמ 3-2722-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ץ כ ם  י י ח
שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 5א

תחילה

תיקון סעיף 1

הוראת שעה

ק"ת התשע"ו, עמ' 53.  4

י"פ התשע"ו, עמ' 9532.  1

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

3 ק"ת התשע"ג, עמ' 504.




