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צו הסטטיסטיקה )מיפקד אוכלוסיית דיור משותף(, התשע"ט-2019
התשל"ב-11972 חדש[,  ]נוסח  הסטטיסטיקה  לפקודת   6 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

)להלן - הפקודה(, ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
או  תקצוב  פיקוח,  על  האמונים  המדינה,  מוסדות  כולל  גופים,  לרבות   - גג"  "ארגון 

תכלול פעילות, של קבוצת מקומות דיור משותף;

"בית אבות" - מעון לזקנים;

"בית דיור מוגן" -  כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-22012;

"בית מלון" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

"דיור משותף" - כל אחד מגופים אלה: 

)1( מוסד;

)2( בית דיור מוגן ובית אבות;

)3( בית מלון.

"המיפקד" - מיפקד אוכלוסיית דיור משותף;

"המועד הקובע" - כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( בשעה 00:00;

"מגורי סגל עובדים" - מגורי צוות העובדים שמטפל בדיירי דיור משותף;

"מגורי עובדים" - מגורים זמניים של קבוצת עובדים שלהם משימה משותפת;

"מוסד" - מקום המספק שירותי לינה, לחמישה דיירים לפחות, לתקופה של שלושה 
חודשים או יותר, לרבות פנימיות, מעונות לבני 18 ומעלה או מעונות לקטינים, 
מוסדות דת יהודיים ולא יהודיים, מוסדות אשפוז, אכסניות )הוסטלים(, מגורי 
אזרחים בבסיסים צבאיים, מיתקנים באחריות שירות בתי הסוהר, מרכזי קליטה, 

מגורי עובדים ומגורי סגל עובדים;

"מעון" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-41965;

"משרד הרווחה" - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

התשע"ט בסיוון  כ"ו  יום  לבין  זה  צו  של  פרסומו  יום  שבין  בתקופה  ייערך  המיפקד   .2 
)29 ביוני 2019(.

המיפקד יקיף את אוכלוסיית הדיור המשותף במדינה במועד הקובע ששהו במקום   .3
לתקופה של שלושה חודשים לפחות, למעט:

אוכלוסיית קטינים המאושפזת באשפוזים פסיכיאטריים;  )1(

5)ב()2(  בסעיף  לאמור  בכפוף  הסוהר  בתי  שירות  במשמורת  קטינים  אוכלוסיית   )2(
בנוגע למיתקנים שבאחריות שירות בתי הסוהר;

אוכלוסיית מקלטים לנשים מוכות ודירות המשך;  )3(

אוכלוסיית מרכזי חירום;  )4(

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, עמ' 201.  1

ס"ח התשע"ב, עמ' 426.  2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.  4

הגדרות

תקופת המיפקד

היקף המיפקד
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אוכלוסיית מוסדות חסות הנוער; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רשאית לעשות   )5(
יתקבל  המידע  בלבד;  גיל  וקבוצות  סטטיסטי  אזור  הכולל  מצרפי  במידע  שימוש 

במסגרת הפעלת סמכותה לפי הפקודה.

הנתונים שייכללו בשאלונים ושייאספו הם נתונים דמוגרפיים על אוכלוסיית הדיור   .4
המשותף במועד הקובע לפי הפירוט הזה:

מספר זהות או מספר דרכון בהעדר מספר זהות;  )1(

שם פרטי;  )2(

שם משפחה;  )3(

)4(  תאריך לידה;

ארץ לידה;  )5(

שנת עלייה;  )6(

מין;  )7(

שם אב;  )8(

תאריך הכניסה לדיור המשותף.  )9(

קשר  אנשי  או  המשותף,  הדיור  גופי  מנהלי  יהיו  השאלונים  על  המשיבים  )א(   .5
למעט  שלו,  הגג  ארגון  או  הגוף  מנהלי  שמינו  תפקידם,  במסגרת  למידע  שחשופים 

משיבים לפי סעיף קטן )ב(. 

הפירוט לפי  ישיבו,  מסוימות  אוכלוסיות  על  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על   )ב( 
שבסעיף 4 ובאופן מרוכז, המשיבים האלה:

המשיב במיתקנים שבאחריות שירות בתי הסוהר יהיה נציב בתי הסוהר או   )1(
מי מטעמו שחשוף למידע במסגרת תפקידו, שישיב על אלה:

על עצורים ששוהים במיתקן למעלה משלושה חודשים נכון למועד  )א( 
הקובע;

על שפוטים השוהים במיתקן נכון למועד הקובע. )ב( 

המשיב בכל המוסדות שבהם מתבצעת השמה מלאה בידי משרד הרווחה   )2(
יהיה משרד הרווחה, שעל אף האמור בסעיף קטן )ג(, יעביר את המידע בצירוף 
לשם  קישור  בלא  בלבד,  המוסד  נמצא  שבהם  הסטטיסטי  והאזור  היישוב  שם 
כל  של  השמה   - מלאה"  "השמה  זה,  לעניין  עליו;  אחר  פרט  לכל  או  המוסד 

הדיירים במוסד בידי משרד הרווחה;

בבתי  ממושכת  לשהייה  במחלקות  הבגירים  למאושפזים  בנוגע  המשיב   )3(
חולים פסיכיאטריים יהיה משרד הבריאות.

משיב לפי צו זה יעביר את המידע בצירוף שם גוף הדיור המשותף שלגביו נוגע  )ג( 
המידע ומיקומו הגאוגרפי של הגוף, ואם הוא משיב לגבי יותר מגוף אחד, יעביר גם 
את השיוך של אדם לגוף מסוים, בחלוקה לפי גופי דיור משותף; לעניין זה, "מיקום 

גאוגרפי" - כתובת גוף הדיור המשותף, לרבות שם היישוב, הרחוב ומספר המבנה.

כל משיב ישיב לשאלון המיפקד לפי מיטב ידיעתו לפי המידע המצוי בידי גוף  )ד( 
הדיור המשותף, בלא פנייה אישית לאוכלוסיית הגוף.

נושאי המיפקד

המשיבים על 
השאלונים
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אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )ה( 
לגבי  לרבות  בעניין,  מהם  מידע  לקבלת  סמך  ויחידות  ממשלה  למשרדי  גם  לפנות 
גוף דיור משותף ואוכלוסיית דיור משותף, אם סברה שבידיהם מידע הנחוץ לביצוע 

הפעולה הסטטיסטית.

תקינות  בדיקת  ויעברו  שיעובדו  לאחר   ,4 שבסעיף  הפירוט  לפי  שייאספו  הנתונים   .6
בלשכה, יישמרו בתוספת שם היישוב והאזור הסטטיסטי שבו נמצא הדיור המשותף 

בלבד, בלא קישור לשמו או לכל פרט מזהה אחר עליו.

הסטטיסטיקן  שימנה  פוקדים  בידי  ייאספו  5)א(  סעיף  לפי  שייאספו  הנתונים  )א(   .7
הלאומי.

הנתונים שייאספו לפי סעיפים 5)ב( עד )ה( ייאספו בתיאום עם עובדים מוסמכים  )ב( 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

איסוף הנתונים אפשרי גם באמצעות קבצים דיגיטליים. )ג( 

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-5023(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

צו להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני 
 חקיקה( )דחיית מועד התחילה של סעיף 7ז לחוק הבנקאות

)שירות ללקוח((, התשע"ט-2019 

בשוק  הריכוזיות  ולצמצום  התחרות  להגברת  לחוק  7)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בנק  נגיד  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשע"ז-12017  חקיקה(,  )תיקוני  בישראל  הבנקאות 

ישראל, אני מצווה לאמור:

מועד תחילתו של סעיף 7ז לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-21981, כנוסחו   .1
בינואר   31( התש"ף  בשבט  ה'  ליום  חודשים,  עשר  בשנים  יידחה  לחוק,   )3(3 בסעיף 

.)2020

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(
)חמ 3-5815(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים( )תיקון(, התשע"ט-2019

1יא)א(  סעיף  לפי  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר  סמכות  בתוקף   
לחוק עובדים זרים, התשנ"א-11991  )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות 
עם שר הפנים, ובתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף 1יא)ז()5( לחוק, בהסכמת שר האוצר, 

ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,  אנו מתקינים תקנות אלה:

ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  1

שמירת הנתונים 
שייאספו

סידורי הפקידה

דחיית מועד 
התחילה של סעיף 
7ז לחוק הבנקאות 

)שירות ללקוח(

ס"ח התשע"ז, עמ' 364.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ז, עמ' 368.  2
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התקנות   - )להלן  התשע"ו-22016  זרים(,  לעובדים  )פיקדון  זרים  עובדים  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 -  

אחרי ההגדרה "חשבון בנק" יבוא:  )1(

""מעסיק" - חברת סיעוד,  מעסיק בענף הבניין,  בעבודה בטכנולוגיה ייחודית 
או מעסיק בענף המלונאות, לפי העניין;";

אחרי ההגדרה "מעסיק בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית" יבוא:  )2(

לפי  היתר  בעל  שהוא  המלונאות,  בענף  מעסיק   - המלונאות"  בענף  ""מעסיק 
סעיף 1יג לחוק, להעסקת עובד זר בענף המלונאות;";

אחרי ההגדרה "עובד זר" יבוא:  )3(

""עובד זר יומי" - אזרח מדינה הגובלת בישראל, שהוא עובד זר המועסק כדין 
בישראל והיוצא, דרך כלל, את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה בתום 

יום העבודה;".

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   .2

"פיקדון בעד עובד 
זר מועסק בענף 

הבניין או בעבודה 
בטכנולוגיה ייחודית

מעסיק בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית  )א(   .2
ישלם בעד כל עובד זר בעל רישיון לעבודה בענף הבניין או 
בעבודה בטכנולוגיה ייחודית שהוא מעסיק, פיקדון בסכום 
לשלם  שעליו  המעסיק  תגמולי  ומרכיב  הפיצויים  מרכיב 
בעד משרה מלאה לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים 

החלים עליו.

בחוזה  או  קיבוצי  בהסכם  הרחבה,  בצו  האמור  אף  )ב( על 
)א(  משנה  בתקנה  כאמור  הפיקדון  סכום  תשלום  עבודה, 

יהיה בעד חודש ההעסקה הראשון של העובד ואילך."

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ג( - תימחק.   .3
אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"פיקדון בעד עובד 
זר המועסק בענף 

המלונאות

מעסיק בענף המלונאות ישלם בעד כל עובד זר בעל רישיון  3א. 
לעבודה בענף המלונאות פיקדון בסכום מרכיב הפיצויים 
ומרכיב תגמולי המעסיק שעליו לשלם בעד משרה מלאה 

לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו. 

על אף האמור בצו הרחבה, בהסכם קיבוצי או בחוזה  )ב( 
)א(  משנה  בתקנת  כאמור  הפיקדון  סכום  תשלום  עבודה, 

יהיה בעד חודש ההעסקה הראשון של העובד ואילך.

זר  עובד  עבד  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ג( 
כאמור בה רק בחלק מימי החודש, בשל אחד מן הטעמים 
המפורטים להלן, יהיה סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם 
האמור  הסכום  למכפלת  שווה  חודש  אותו  בשל  בעדו 
הזר  העובד  של  עבודתו  ימי  במספר  )א(,  משנה  בתקנת 
שנתית,  חופשה  השבועית,  המנוחה  לרבות  חודש,  באותו 
ימי מחלה וימים שאין עובדים בהם לפי דין, הסכם קיבוצי 
או צו הרחבה ובכלל זה ימי חג, כשהוא מחולק במספר כל 

הימים שבחודש האמור:

הוספת תקנה 3א

מחיקת תקנה 3

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 2

ק"ת התשע"ו, עמ' 1638.  2
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תחילת עבודה שלא בתחילת חודש;  )1(

סיום עבודה שלא באותו חודש;  )2(

חופשה ללא תשלום בשל מחלה וכן חופשה ללא   )3(
תשלום בעת שהייה זמנית מחוץ לישראל אם העובד 
הזר הורשה מראש לחזור אל ישראל לפי חוק הכניסה 

לישראל."  

האמור בתקנה 4 לתקנות העיקריות יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  .5
")ב( על אף האמור בתקנות 2, 3 ו–3א, ובלי לגרוע מסעיף 1יא)ו( לחוק, סכום הפיקדון לפי 

התקנות האמורות לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 1יא)א( לחוק, כעדכונו לפי החוק."

אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:  .6

תקנות אלה לא יחולו על מעסיק של עובד זר יומי לעניין "סייג לתחולה 13א. 
העסקת עובד כאמור."

תחילתן של תקנות אלה -  )א(   .7
בחודש  ב–1   - ייחודית  בטכנולוגיה  ובעבודה  הבניין  בענף  מעסיק  לגבי   )1(

שלאחר פרסומן;

לגבי מעסיק בענף המלונאות - ב–1 בחודש שלאחר פרסומן.  )2(

)ב( על אף האמור בתקנה 3א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, 
כ"ד יום  שעד  התקופה  שבעד  הפיקדון  כספי  את  המלונאות  בענף  מעסיק   יעביר 

לתקנות   4 בתקנה  כמשמעותו  הבנק  לחשבון   ,)2019 במרס   31( התשע"ט  ב'  באדר 
העיקריות, לפי בחירתו באחת האפשרויות המפורטות להלן: 

בתשלום אחד ביום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(;  )1(

באדר  כ"ה  אלה:  במועדים  הצמדה,  בלא  שווים,  תשלומים  בשלושה   )2(
באייר  ו–כ"ז   )2019 במאי   1( התשע"ט  בניסן  כ"ו   ,)2019 באפריל   1( התשע"ט  ב' 

התשע"ט )1 ביוני 2019(.

ט"ו בשבט התשע"ט )21 בינואר 2019(
)חמ 3-3502-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 הודעת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו(
)עדכון אגרת רישום(, התשע"ט-2019

וניהולו(,  מאשר  גורם  )רישום  אלקטרונית  חתימה  לתקנות   21 לתקנה  בהתאם 
התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה 21)א( לתקנות, והוא מיום   .1
כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 29,800 שקלים חדשים.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-3134-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א   

שרת המשפטים   

עדכון אגרת רישום

תיקון תקנה 4

הוספת תקנה 13א

תחילה והוראת 
מעבר

ק"ת התשס"ב, עמ' 6; התשע"ח, עמ' 808.  1
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הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1)ד( לתקנות הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד 
הגשת השגה(, התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1)א(, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(,   .1
כדלקמן:

")א( בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,126 שקלים חדשים."

כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-4064-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

ק"ת התשע"א, עמ' 224; התשע"ח, עמ' 844.  1

הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת )אגרות(, התשע"ט-2019
)אגרות(, דת  לחסרי  הזוגיות  ברית  לתקנות  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

התשע"א-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר   .1
2019(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

חלק א': אגרות

טור א'
הפעולה או השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

1643. בקשה לרישום במרשם הזוגיות

לפי  הזוגיות  במרשם  רישום  למחיקת  2. בקשה 
סעיף 10)א( לחוק

214

חלק ב': הנחות

שיעור ההנחה באחוזיםזכאים להנחה

אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או )1(
משרת בשירות לאומי

40

40אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט )2(

אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים )3(
הראשונות לעלייתו ארצה

40

אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי )4(
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980

."40

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4137-ת2(

ר ל ש ר ה ן  נ ח ל א ם  י י ח ף  ס ו י   
רשם הזוגיות   

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשע"א, עמ' 146; התשע"ח, עמ' 845.  1
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הודעת שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף 
מפעיל( )עדכון סכומים(, התשע"ט-2019

והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  לתקנות  1)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ונוסחה  לתקנות,  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב   .1
מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1)ב(, )ו( ו–)ז((

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'
מצב משפחתי

טור ב'
מסלול 30 שעות

טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי-ביטחוני

36 שעות

401.54301.15431.65רווק

1,355.18903.453,252.42נשוי

3,894.88".1,786.831,194.56נשוי + 1 או יותר

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-5030(

י ק ס נ י פ ן  וב א ר  
המנהל הכללי  

הרשות לשירות לאומי אזרחי  

הודעת סימני המסחר )יישום פרוטוקול מדריד(, התשע"ט-2019 
מדריד(,  פרוטוקול  )יישום  המסחר  סימני  לתקנות  19)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר   .1
2019(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 19(

בשקלים חדשים

אגרת טיפול בבקשה -

531לרישום בין–לאומי לפי סעיף 56ג)1( לפקודה

531להרחבה שאינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 56ג)2( לפקודה

531".להארכת תוקף או חידוש של רישום בין–לאומי לפי סעיף 56י)1( לפקודה

ג' בטבת התשע"ט )11 בדצמבר 2018(

ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-3478-ת2(  

       רשם סימני מסחר

עדכון סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 1476; התשע"ח, עמ' 846.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 586; התשע"ח, עמ' 815.  1
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