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צו השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט( )מס' 2(, התש"ף-2020

שיפוט(,  סמכות  )הגבלת  תרבות  נכסי  השאלת  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר החוץ  ועם שרת התרבות והספורט2, 
 Ethnologisches לבין  ישראל  מוזאון  בין  ההסכמים(   - )להלן  הסכמים  שנחתמו  ולאחר 
בניו   Brooklyn Museum–ו גרמניה,  בברלין,   Museum, Staatliche Museen zu Berlin
להצגה  הנכסים(,   - )להלן  תרבות  נכסי  להשאלת  המשאילים(,   - )להלן  ארה"ב  יורק, 
התש"ף באייר  כ"ד  מיום  ישראל  במוזאון  להתקיים  עתידה  אשר  אלים"  "מזון   בתערוכה 

)18 במאי 2020(, אני מצווה לאמור:

כל עוד הנכסים נמצאים בישראל מכוח ההסכמים, יחולו פסקאות )1( ו–)2( שבסעיף 3   .1
לחוק, ולפיכך - 

לא תהיה לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או   )1(
חזקה בנכסים או זכות אחרת הנוגדת את זכותם של המשאילים בנכסים;

לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת הנכסים   )2(
למשאילים בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכמים.

תוקפו של צו זה למשך התקופה שבה נמצאים הנכסים בישראל מכוח ההסכמים.  .2
ט"ו באדר התש"ף )11 במרס 2020(

)חמ 3-3795-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

הודעת מסילות הברזל )בדיקות רפואיות - אגרות(, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ד( לתקנות מסילות הברזל )בדיקות רפואיות - אגרות(, 

התשע"ג-12012 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2020 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התש"ף בניסן  ז'  ומיום  לתקנות   1 תקנה  לפי  האגרה  סכומי  ישתנו   2019  ינואר 

)1 באפריל 2020(, יהיו כמפורט להלן:

טור א'
סוג הבדיקה

טור ב'
שיעור האגרה בשקלים חדשים

)1( בעד בדיקה למבקש רישיון לנהיגת רכבת 
מקומית או לבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית

994

)2( בעד בדיקה למבקש רישיון לנהיגת רכבת 
מקומית או לבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית 

אם הוא עבר בדיקה רפואית לקבלת רישיון 
לנהיגת אוטובוס או לחידושו לפי תקנות 

התעבורה, התשכ"א-21961, במרב"ד בשנתיים 
שקדמו למועד ביצוע בדיקה רפואית זו

 50% מסכום האגרה
כאמור בפסקה )1(

327)3( בעד בדיקה חוזרת

עדכון אגרות

הגבלת סמכות 
שיפוט

תוקף

ס"ח התשס"ז, עמ' 137.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4280.  2

ק"ת התשע"ג, עמ' 30; התשע"ט, עמ' 2988.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2
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טור א'
סוג הבדיקה

טור ב'
שיעור האגרה בשקלים חדשים

118)4( בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

)5( בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או 
תוצרי חילוף לאיתור חומרים מסוכנים

224

1,080)6( בעד ערר לוועדת ערר

י"ב באדר התש"ף )8 במרס 2020(
)חמ 3-4332-ת2(

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, 
התש"ף-2020

בעד  מהשכר  ניכויים  )שיעור  זרים  עובדים  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  
מגורים הולמים(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

שכר  מדד  לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  הדירה  שכר  מדד  שינוי  עקב   .1
 הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, נוסח

תקנה 2)א( לתקנות הוא כמפורט להלן:

כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  מעביד  שרשאי  המרבי  ")א( הסכום   
להלן  ב'  בטור  כמפורט  הוא  לחוק  1ה  סעיף  לפי  הולמים  למגורים  המעביד  הוצאות 

לצד כל אזור מגורים כמפורט בטור א':

טור א'
אזור מגורים

טור ב'
סכום בשקלים חדשים

423.91ירושלים
482.02תל אביב

321.37חיפה

321.37מרכז

285.69דרום

262.87"צפון

2.  עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת מדד שכר הדירה 
שפורסם בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, נוסח תקנה 2)ג( 

לתקנות הוא כמפורט להלן:

בענף  מעסיק  שרשאי  המרבי  הסכום  ו–)ב(,  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 
למגורים  המעסיק  הוצאות  כהחזר  זר  עובד  של  החודשי  משכרו  לנכות  החקלאות 

הולמים לפי סעיף 1ה לחוק יהיה 238.82 שקלים חדשים."

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת מדד המחירים   .3
נוסח   ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום   ,2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 

תקנה 3 לתקנות הוא כמפורט להלן: 

עדכון סכום
החזר הוצאות

 עדכון סכום
החזר הוצאות

עדכון סכום 
הוצאות נלוות

ק"ת התש"ס, עמ' 774; התשע"ט, עמ' 1951.  1

16/03/2015:11



קובץ התקנות 8389, כ' באדר התש"ף, 16.3.2020  770
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

"ניכוי בעד 
הוצאות נלוות

 ,2 תקנה  לפי  לנכות  רשאי  שמעביד  הסכום  על  3. )א( נוסף 
רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות 

נלוות סכום מרבי של 93.65 שקלים חדשים.

  )ב( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
מעבידו,  בבית  המתגורר  בסיעוד  עובד  של  החודשי  משכרו 

הוא 80.47 שקלים חדשים.
    )ג( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו 
 308.9 הוא  החקלאות,  בענף  זר  עובד  של  החודשי  משכרו 

שקלים חדשים."

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-3040-ת2(

ס י נ ו ק א ר  י פ ו א  

                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעת עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2א לתקנות עובדים זרים )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי 
ביטוח רפואי(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת מדד המחירים   .1
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, בתקנה 
2 לתקנות, סכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר שאינו עובד סיעוד הוא 125.47 
143.97 הוא  בסיעוד  זר  עובד  של  משכרו  המרבי  הניכוי  וסכום  חדשים,   שקלים 

שקלים חדשים.

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-3146-ת1(

ס י נ ו ק א ר  י פ ו א  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעת שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, 
התש"ף-2020

עבודה  ממבקש  )תשלומים  התעסוקה  שירות  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
בקשר לתיווך עבודה(, התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

1.  עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת מדד המחירים 
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( -

)1( בתקנה 2 לתקנות, סכום התשלום החוזי המרבי הוא 3,743.91 שקלים חדשים;

)2( בתקנה 3)א1()1( לתקנות, הסכום המרבי לגבייה הוא 2,764.90 שקלים חדשים.

ח' באדר התש"ף )4 במרס 2020(
)חמ 3-3521-ת4(

ס י נ ו ק א ר  י פ ו א  
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 עדכון סכום
הניכוי המרבי

עדכון סכומים

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ג, עמ' 742; התשע"ט, עמ' 1952.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשס"ג, עמ' 68; התשע"ט, עמ' 1952.  2
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