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תקנות חובת המכרזים )תיקון( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו־ד לחוק חובת המכרזים ,התשנ״ב992-ו ,ובאישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

תיקון תקנה 28

.2

בתקנה  3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ״ג 993-ו )להלן
2

)(1

התקנות העיקריות( -

אחרי פסקה ) (5יבוא:
״)5א( התקשרות עם חברה ממשלתית כמשמעותה בפסקה ) (5אשר שמונים
וחמישה אחוזים או יותר מעובדיה זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל
נכות ,או לקיצבת זיקנה מן המוסד לביטוח לאומי ,לרכישת שירותים או לביצוע
עבודה ,באישור החשב הכללי או מי שהוא הסמיך״.

)(2

אחרי פסקה ) (14יבוא:
״)14א( התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין ,אם המקרקעין המסוימים דרושים
לשימוש המשרד מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה ייחודית אחרת ,וכן
התקשרות שעניינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר
]נוסח משולב[ ,התשל״ב972-ז ״.
ג

בתקנה  25לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (29יבוא:
״) (30הענקת זכויות במקרקעין לבנייה למגורים לזכאי שיקום לפי המלצת המינהלת
לשיקום סייענים שבמשרד ראש הממשלה ולאחר שהמינהלת אישרה את זכאותן.״

כ״ה באלול התשנ״ד ) 1בספטמבר (1994
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

)חמ (3-2385

סייח התשנ״ב ,עמי  :114התשנ״ג ,עמי  :108התשנ״ד ,עמי .244
ק״ת התשנ״ג ,עמי  826ועמי .1060
ס״ת התשל״ב ,עמי .176

2
נ

תקנות מם שבח מקרקעין)מם רכישה()תיקון( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו־5ו 1לחוק מם שבח מקרקעין ,התשכ״ג ,'1963-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות מס שבח מקרקעין )מס רכישה( ,התשל״ה) 1974-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( -
2

) (1בהגדרת ״בן משפחה של חייל שנספה במערכה״ ,במקום ״ויתום עד גיל 30״ יבוא
״ויתום עד גיל 40״:
) (2בהגדרת ״נפגע״ ,במקום ״לרבות שאיריו של נפגע כאמור ,הזכאים לקיצבה״ יבוא
״ואם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה  -בן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק
האמור ,הזכאי לתגמול ,ויתום עד גיל 40״.

2
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סייח התשב״ג ,עמי .405
ק״ת התשל״ה ,עמי  :140התשנ״ד ,עמי .70
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בתקנה )13ד( לתקנות העיקריות ,במקום ״י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר (1993״ ,יבוא
.2
״ב״ט בטבת התשנ״ה ) 31בדצמבר (1994״.
)(1
.3
לאחר־ו.

תחילתה של תקנה  1לגבי רכישת זבות במקרקעין ביום פרסומן של תקנות אלה או

)(2

תיקון

תקנה 15

תחילה

תחילתה של תקנה  2ביום י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר .(1994

ג׳ בתשרי התשנ״ה ) 8בספטמבר (1994
)חמ (3-252

אברהם )ביינה( שוחט
שר האוצר

תקנות המהנדסים והאדריכלים )כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את
כבוד המקצוע( ,התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי״ח958-ו )להלן  -החוק(,
ולאחי התייעצות במועצת ההנדסה והאדריכלות ,אני מתקינה תקנות אלה:
י

.1

בתקנות אלה _

הגדרות

״מהני־ס או אדריכל״  -מהנדס רשום או אדריכל רשום כמשמעותם בחוק;
״הועדה״  -ועדה של שלושה שמינה מי שהוסמך לפי סעיף  8לחוק לנהל את פנקס המהנדסים
ווזאדריכלים ,והמורכבת ממהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס במדור שבו רשום המהנדס
או האדריכל שבענינו היא דנה ,לפי הענין.
בביצוע שירותיו המקצועיים יונחה מהנדס או אדריכל על־ידי שיקולי בריאות הציבור
.2
.ובטיחותו.

.3

)א( מהנדס או אדריכל יבצע את שירותיו המקצועיים במיומנות וברמה מקצועית

נאות־
)ב( רשום מהנדס או אדריכל במדור כלשהו בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,בציון
מסלול לימודי או מקצועי מסוים ,והמהנדס או האדריכל ביצע שירותים מקצועיים שלא בהתאם
למסלול האמור ,יראוהו כמפר את תקנת משנה )א(.

טובת הציבור

מיומנות ורמה
מקצועית
1

בכל ענין מקצועי יפעל מהנדס או אדריכל בהגינות תוך שמירה על כבוד המקצוע ועל־פי
.4
שיקולים מקצועיים ,ובנאמנות כלפי לקוחו.

הגינות מקצועית

בפעילותו המקצועית יימנע מהנדס או אדריכל מתחרות בלתי הוגנת בעמיתיו למקצוע
.5
או מויגיעה בזכויות היוצרים שלהם.

התנהגות מקצועית

מהנדס או אדריכל המכהן בתפקיד ציבורי ,לא יעשה שימוש בתפקידו הציבורי לשם
.6
.
,
,
השגונ לקוחות לשירותיו המקצועיים הפרטיים כמהנדס או אדריכל.

ניצול לרעה
של תפקיד ציבורי

.7

מהנדס או אדריכל לא יעשה פרסומת לשירותיו המקצועיים ,ואולם רשאי הוא -

פרסומת

) (1להציב באתר ביצוע העבודה שלגביה ניתנים שירותיו המקצועיים ,שלט ובו פירוט
שמו ,מענו והשירותים המקצועיים שהוא נותן ,ולקבוע את שמו בטבלה על גבי מבנה
מושלם שבתכנונו עסק:
סיירו התשי״ח ,עמי .108
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) (2לפנות בכתב ללקוח אפשרי לשם הצעת שירותיו המקצועיים ,תוך ציון שמו,
מומחיותו ,מען משרדו ,מספר העובדים שהוא מעסיק ,הכשרתו המקצועית ונםיוגו;
) (3לציין על שלט משרדו ,על נייר המכתבים המשרדי שלו ועל כל מסמך אחר היוצא
ממשרדו את הפרטים הבאים :שמו ,דבר היותו מהנדס או אדריכל רשום או רשוי ,תאריו
האקדמיים ,שמות המהנדסים או האדריכלים העובדים עמו ,לרבות פרטים כאמור לגבי
כל אחד מהם ,פרטים הנוגעים למען המשרד ,לדרכי התקשורת עם המשרד וכל שינוי
בהם ,שמות שותפים שפרשו לגימלאות או שנפטרו:
) (4לפרסם את הפרטים האמורים בפסקאית) (2ו־) (3בספרי מען ,מדריכי טלפון ,מדריכים
מקצועיים מסווגים ,בספרים מסוג ״מי ומי״ בין בארץ ובין בחוץ־לארץ:
) (5לפרסם ,ללא מתן תשלום או מתן טובת הנאה אחרת מצדו ,מאמר מקצועי בכתב עת
מדעי או מקצועי תוך ציון שמו ותוארו ,ואולם אם כתב העת נוהג לדרוש תשלום בעד
פרסום מאמרים כאמור מכל מי שרוצה לפרסמם בו  -מותר לשלם לכתב העת בעד
הפרסום כאמור;
) (6לפרסם מודעות על משרות פנויות במשרדו:
) (7לפרסם מודעה על פתיחת משרדו או שינוי במען משרדו:
) (8לשלוח הודעה אחת ללקוחותיו על פתיחת משרד חדש ועל שינוי במענו,-
) (9לפרסם מודעת ברכה לסיום פרויקט שבתכנונו עסק ובלבד שצוינו במודעה שמות כל
עמיתיו שנתנו שירותים מקצועיים בקשר לאותו פרויקט.
התקשרות בכתב
עם לקוח

התקשרות בין מהנדס או אדריכל ובין לקוחו לענין שירותי תכנון ,תיאום או פיקוח
.8
תיעשה בכתב ,עם התחלת ביצוע השירותים או תוך זמן סביר לאחריו ,ויפורטו בה עיקר
השירותים והיקפם וכן שיעור שכר הטרחה או דרך חישובו.
)א( בביצוע שירותיו המקצועיים ישמור מהנדס או אדריכל על סודיות לגבי עניניו
.9
העסקיים והאישיים של הלקוח ,אלא אם כן הלקוח ויתר ,בכתב ,על הסודיות ,באורח כללי או
לגבי ענין פלוני.
)ב( מהנדס או אדריכל יעמיד את העובדים בשירותו על חובתם לשמור על סודיות
הענינים המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם.

ניגוד ענינים

)א( מהנדס או אדריכל יימנע מלתת את שירותיו המקצועיים ,אם קיים חשש שלא יוכל
.10
למלא את חובותיו המקצועיות בלפי לקוחו ,בשל ענין אישי שלו או בשל התחייבות או חובת
נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל סיבה דומה אחרת.
)ב( מהנדס או אדריכל יודיע ,בכתב ,ללקוחו על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם
ושיש להם נגיעה לשירותים המקצועיים שהוא נותן ללקוח.

טובת הנאה
שלא מהלקוח
שירותים שעסק
בהם מהנדס או
אדריכל אחר

מהנדס או אדריכל לא יקבל טובת הנאה כלשהי ,במישרין או בעקיפין ,מספק או נותן
.11
שירות אחר בקשר לשירותים המקצועיים שהוא נותן ללקוחו.
)א( מהנדס או אדריכל לא יקבל על עצמו מתן שירותי תכנון ,תיאום או פיקוח אלא
.12
לאחר שנוכח שהשירות לא היה בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר.
)ב( היה השירות קודם לכן בטיפולו של מהנדס או אדריכל אחר )להלן  -המהנדס או
האדריכל הקודם( לא יקבל על עצמו מהנדס או אדריכל את המשך מתן השירות אלא אם כן
המציא לו לקוחו הסכמה בכתב מאת המהנדס או האדריכל הקודם.
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)ג( מהנדס או אדריכל קודם יתן ללקוחו הסכמה בכתב כאמור בתקנת משנה )ב( ,אם
נעשה בינו לבין לקוחו הסכם בכתב שבו הוסדרו הענינים הבאים:
)(1

תשלום שכר טרחתו של המהנדס או האדריבל הקודם;

) (2הזכות להשתמש בתכניות ובמסמכים אחרים שהוכנו בידי המהנדס או
האדריכל הקורם:
)(3

היקף האחריות המקצועית לשירות שנתן המהנדס או האדריכל הקודם.

)ד( לא הגיעו המהנדס או האדריכל הקודם ולקוחו לידי הסכמה כאמור בתקנת
משו:ה )ג( ,יתן המהנדס או האדריכל הקודם את ההסכמה האמורה בתקנת משנה )ב( ,אם נעשה
ביט לבין לקוחו הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות ,התשב״ח968-ו  ,בדבר הענינים
שבמחלוקת ביניהם.
2

)ה( לא נעשה הסכם בוררות כאמור ,רשאית הועדה לאשר למהנדס או אדריכל לקבל על
עצמו המשך ביצוע שירות שהיה בטיפולו של מהנדס או אדריכל קודם אם סברה שבנסיבות
הענין מן הצורך לעשות בן.
)ו( הועדה רשאית להתנות את אישורה בתנאים שייראו לה כצודקים בנסיבות הענין,
לרבות קבלת הסכמת הלקוח ליישוב הסכסוך בינו לבין המהנדס או האדריכל הקודם בדרך של
בוררות על־ידי בורר או בוררים שהיא מינתה.
)ז( הועדה תתן הזדמנות נאותה למהנדס או האדריכל הקודם וללקוח להשמיע את
טענותיהם ולהביא ראיות בפניה.
)ח( נודע למהנדס או אדריכל ,לאחר שהחל במתן שירות ,כי השירות היה בטיפולו של
מהו;דס או אדריכל קודם ,יעכב את המשך מתן השירות עד לאחר הסדר הענינים כאמור בתקנות
משנה )ג( עד )ז(.
נבצר ממהנדס או אדריכל ליתן שירות מסיבה כלשהי למשך תקופה העולה על הסביר
.13
בנסיבות הענין  -רשאית הועדה לאשר את ביצוע השירות בידי מהנדס או אדריכל אחר ,אם
ראתה זאת לצודק בנסיבות הענין ,ובתנאים שייראו לה צודקים ,והוא אף אם לא נתקיימו
התו:אים המפורטים בתקנה  ,12כולם או מקצתם.

אי יכולת
לתת שירותים

)א( מהנדס או אדריכל לא יפסיק מתן שירותיו המקצועיים ללקוח אלא לאחר שנתן
.14
ללקוח הזדמנות סבירה להסדרת המשך קבלת השירותים ממהנדס או אדריכל אחר.

מתן הזדמנות
ללקוח להמשיך
מתן שירותים

)ב( הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו אם נוצרה מניעה חוקית או אתית להמשך מתן
השירותים ,או אם הפסקת השירותים הינה בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות ,או מחמת
הפרת ההסכם למתן השירותים בידי הלקוח באופן המצדיק את הפסקת מתן השירותים.
)ג( החליט מהנדס או אדריכל על הפסקת מתן שירותים כאמור ,יתן ,ללא דיחוי ,הודעה
על כך ללקוחו ,וחובה עליו ,ככל האפשר ,להפסיק את מתן השירותים באופן שלא יפגע בעניניו
של לקוחו.
)א( מהנדס או אדריכל שנתן חוות דעת לגבי שירות מקצועי שניתן או העומד להינתן
.15
בידי מהנדס או אדריכל אחר ,לא יקבל על עצמו ביצוע אותו שירות או המשכו של השירות ,לפי
העו:ין ,אלא בהסכמת המהנדס או האדריכל האחר כאמור.

2

ם״ח התשכ״ח ,עמ׳ .184
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)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( רשאית הועדה לאשר מתן שירות מקצועי בידי
המהנדס או האדריכל שנתן את חוות הדעת כאמור ,אם ראתה שקיימת הצדקה מיוחדת לכך
בנסיבות הענין ,ובתנאים שייראו לה צודקים.
חברות בתאגיד

 .16אין בקיומו של תאגיד של מהנדסים או אדריכלים ובהיות מהנדס או אדריכל חכר בו ,כדי
לגרוע מאחריותו האישית של מהנדס או האדריכל לפי תקנות אלה ,כפי שהיתה קיימת לולא
התאגיד או חברותו בו.

תחילה

.17

תתילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

ו׳ בתשרי התשנ״ה ) 11בספטמבר (1994
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ו

תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים )ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן( ,התשמ״ט1989-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,במקום הגדרת ״רופא ממשלתי״ יבוא:

2

״״רופא מחוזי״  -כהגדרתו בפקודת בריאות העם'1940 ,״.
תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ג( רופא מחוזי שקיבל הודעה מרופא מורשה או ממעבדה כי אדם נגוע או חשוד כנגוע
בברוצלוזיס ,יעביר את ההודעה מיד לרופא הוטרינר הממשלתי הקרוב.״
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ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
ק״ת התשמ״ט ,עמי  559ועמי .1505
ע״ר  .1940תום׳  ,1עמי .191
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מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1
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.1
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ס״ח התשמ״ה ,עמ׳ .84
ק״ת התשל״ד ,עמי  :991התשנ״ג ,עמי .889

תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויעוא של מוצרים מבעלי חיים( )תיקון(,
התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה , 1985-אני
מתקין תקנות אלה:
י

בתקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(,
.1
החשמ״ח , 1988-בהגדרת ״נמל יבוא״ או ״נמל יצוא״ ,במקום ״ובל נמל״ יבוא ״וכל נמל או אתר
כניסה״.
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נחמ (3-2018

י סייח התשמ״ה ,עמי .84
י ק״ת התשמ״ח ,עמי  :879התש״ן ,עמי .248

הודעת הגנת השבר )מקסימום דמי טיפול מקעועי־ארגוני( ,התשנ״ה1994-
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בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח968-ו  ,הוא
כדלקמן:
ו

2

.1

)א( בתקנה )1א( לתקנות ,במקום ״2320״ בא ״2640״:

מקסימום דמי
טיפול מקצועי

)ב( בתקנה )1ב( לתקנות ,במקום ״6470י בא ״7360״.
.2

א

תחילתה של הודעה זו ביום כ״ד באב התשנ״ד ) 1באוגוסט .(1994

י

ג ו נ י
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ו׳ בתשרי התשנ״ה ) 11בספטמבר (1994
)חמ -562ג>

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ק״ת התשמ״ח ,עמי  :723התשנ״ד ,עמי .661
סייח התשכ״ח ,עמי .108
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החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף הסמכויות לפי סעיף )10א( לחוק־יסוד :השפיטה  ,סעיף  8לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ״ט , 1969-סעיף  (3)26לפקודת התעבורה  ,סעיף דו לחוק הדיינים ,התשט״ו , 1955-סעיף
 14לחוק הקאדים ,התשב״א ,1961 -וסעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ״ג962-ו ,
מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
1

2

4

3

6

5

תיקון סעיף 5א

.1

תיקון החלטת

בסעיף  4להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )תיקון( ,התשנ״ב , 1992-במקום ״י״ט
.2
בסיון התשנ״א ) 1ביוני (1991״ יבוא ״אי באלול התשמ״ט ) 1בספטמבר (1989״.

בסעיף 5א להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א- 1981 -
7

)ו( בסעיף קטן )ג( ,ברישה ,אחרי ״ימי חופשת המחלה שנוצלו״ יבוא ״על ידי נושא
משרה שיפוטית במשך תקופת כהונתו״:
)(2

סעיף קטן)ד( יסומן)ה( ולפניו יבוא:
״)ר( נושא משרה שיפוטית אשר עובר לתחילת כהונתו עבד בשירות המדינה,
יבואו במנין ימי חופשת מחלה העומדים לזכותו ,מיד עם תחילת כהונתו ,ימי
חופשת המחלה שעמדו לזכותו בסיום תפקידו בשירות המדינה ובלבד שלא חדל
להיות עובד המדינה ער למינויו למשרה השיפוטית ,ולא קיבל פיצוי בגינם.״

)(3

בסופו יבוא:
״)ו( פיצוי על־פי סעיף זה ישולם מיד עם סיום כהונתו של נושא משרה
שיפוטית.
)ז( נפטר נושא משרה שיפוטית ,ישולם הפיצוי לשאיריו כהגדרתם בסעיף ו
להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית
ושאיריהם( ,התשמ״א) "1981-להלן  -החלטת הגמלאות(.
)ח( ערך יום מחלה יחושב לפי המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיף ו להחלטת
הגמלאות.״
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ב

9
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סייח התשב״ג ,עמי .20
ק״ת התשמ״א ,עמי  ;1448התשנ״ג ,עמי .908
ק״ת התשמ״א ,עמי .1440
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