רשומות

קובץ התקנות
א' באב התש"ע
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 12ביולי 2010
עמוד

צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים ,חיפה ,תל אביב והמרכז) (תיקון),
התש"ע1378 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון) ,התש"ע1378 ��������������������������������������������������2010-
תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרישיון) (הוראת שעה) ,התש"ע1379 ������������������������2010-
צו פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (קביעת תשתית לחקלאות שלא ניתן
לבטחה בהסדר ביטוח נאות) ,התש"ע1380 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (תיקון) ,התש"ע1381 ����������������������� 2010-
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון) ,התש"ע1381 ������������������������������������� 2010-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות) ,התש"ע1382 ������������������������������� 2010-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס'  ,)7התש"ע1384 ���������������������������������������������������������������2010-

צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות ירושלים,
חיפה ,תל אביב והמרכז) (תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה,11995-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

	.1

הוראת מעבר

	.2

על אף האמור בסעיף  ,1הליך שהוגש כדין ערב תחילתו של צו זה ,ימשיך להידון בבית
המשפט שאליו הוגש.

תחילה

	.3

תחילתו של צו זה ביום כ"א באב התש"ע ( 1באוגוסט .)2010

האמור בסעיף  2לצו בתי המשפט לענייני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוזות
ירושלים ,חיפה ,תל אביב והמרכז) ,התשנ"ח ,21998-יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) בסעיף זה" ,מחוז" ו"נפה"  -כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות
ונפות ותיאורי גבולותיהם ,3לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים".

ג' בתמוז התש"ע ( 15ביוני )2010
		

(חמ )3-2663

		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
ק"ת התשנ"ח ,עמ' .1296
י"פ התשי"ז ,עמ'  ;761התשס"ב ,עמ' .3308

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (3א)(10 ,)2א ו– 25לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
הוספת מונח

	.1

בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו( 21996-להלן -
התקנות העיקריות) ,בכל מקום ,למעט תקנות (2א)( )1ו–3א אחרי "קבלן כוח אדם" יבוא
"או קבלן שירות" ,ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

תיקון תקנה 3

	.2

בתקנה  3לתקנות העיקריות -
()1

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(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:
( )1לגבי הוצאות בשל שכר עבודה שאינן עולות על  150,000שקלים
חדשים ,יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או 30,000
שקלים חדשים ,הגבוה מביניהם;
( )2לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על  150,000שקלים חדשים
ושאינן עולות על  291,528שקלים חדשים ,יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל
 75%משכר העבודה כאמור או  150,000שקלים חדשים ,הגבוה מביניהם;

__________
1
2
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ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ט ,עמ' .244
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .1514

קובץ התקנות  ,6908א' באב התש"ע12.7.2010 ,

( )3לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על  291,528שקלים חדשים,
יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או
 218,646שקלים חדשים ,הגבוה מביניהם;
()2

תקנת משנה (ג)  -תימחק;

()3

אחרי תקנת משנה (ו) יבוא:
"(ז) בתקנה זו" ,הוצאות בשל שכר עבודה"  -לרבות תשלומים בעד שכר
ותשלומי חובה למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי ,אך למעט תשלומים ששולמו
להבטחת פיצויי פיטורים ,פנסיה או גמל ,והכל בחישוב ממוצע חודשי לתקופה
של  12החודשים שקדמו למועד המצאת הערובה ,ואולם -
( )1לגבי קבלן כוח אדם או קבלן שירות שתקופת פעילותו בפועל לפני
מועד המצאת הערובה פחותה משנה ,יהיה הממוצע החודשי האמור
לתקופת פעילותו בפועל;
( )2לגבי קבלן כוח אדם חדש או קבלן שירות חדש ,יהיה הממוצע החודשי
האמור על פי אומדן שימסור בעת הגשת הבקשה למתן רישיון".

	.3

בתקנה (4א) לתקנות העיקריות ,במקום "תוך חודש ממועד השינוי" יבוא "בתוך שלושה תיקון תקנה 4

חודשים ממועד השינוי".
	.4

קבלן שירות שהמציא ערובה ערב תחילתן של תקנות אלה יהיה זכאי להמציא הוראות מעבר

תחתיה ערובה חדשה לפי התקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה ,ולפעול לפי אחת
מאפשרויות אלה ,לפי בחירתו:
( )1מועד המצאת הערובה יהיה מועד המצאת הערובה החדשה ותקופת הרישיון
תהיה שנה מהמועד האמור;
( )2יראו את מועד המצאת הערובה החדשה כאילו היה במועד המצאת הערובה
המקורית ותקופת הרישיון לא תשתנה עקב המצאת הערובה החדשה.
י' בתמוז התש"ע ( 22ביוני )2010
(חמ )3-2738

		
		

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרישיון)
(הוראת שעה) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ד)10 ,א ו– 25לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקופה שעד יום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  ,)2010יראו כאילו בתקנה (4ד) הוראת שעה

בסופה נאמר:
"ואולם השר לא יבטל הודעה כאמור למי שלא המציא ערובה חדשה לפי תקנות העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו ,21996-כתיקונן בתקנות העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון) ,התש"ע."32010-

__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"ט ,עמ' .244
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .1514
ק"ת התש"ע ,עמ' 1378

קובץ התקנות  ,6908א' באב התש"ע12.7.2010 ,
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תחילה

	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם (ערובה)(תיקון) ,התש"ע2010-

י' בתמוז התש"ע ( 22ביוני )2010
(חמ )3-2738

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

		
		

צו פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (קביעת
תשתית לחקלאות שלא ניתן לבטחה בהסדר ביטוח נאות) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי ההגדרה "תשתית לחקלאות" שבסעיף  1לחוק פיצוי נפגעי אסון טבע
(פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) ,התשמ"ט( 11989-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות
עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ ,אנו מצווים לאמור:
הגדרות

	.1

בצו זה -
"מאגר גיא"  -מיתקן המשמש לאגירת מים וממוקם באפיק הנחל;
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי
סעיף 124יט לחוק המים ,התשי"ט( 21959-להלן  -חוק המים);
"רשות ניקוז"  -כמשמעותה בסעיף  11לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי"ח-
.31957

תשתית לחקלאות 	.2

תשתית לחקלאות תכלול את הנכסים האלה:
( )1קרקע המיועדת לחקלאות לפי דין ונעשה בה ,סמוך למועד קרות הנזק ,שימוש
חקלאי בפועל (להלן  -קרקע חקלאית);
( )2דרך גישה לקרקע חקלאית למעט דרך שמצויה בתוך שטח יישוב ולמעט דרך
ששיקומה הוא באחריות החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ; לעניין זה" ,שטח
יישוב"  -כפי שנקבע על ידי מינהל מקרקעי ישראל או המינהל האזרחי ,באזורים
שבהם הוא פועל;
( )3מובל לניקוז מי גשמים בקרקע חקלאית ,ששיקומו אינו באחריות רשות ניקוז לפי דין;
( )4מאגר המיועד להפקת או להספקת מים לחקלאות ,למעט מאגר גיא ,ובלבד שהוקם
כדין ושההפקה או ההספקה כאמור ,לפי העניין ,נעשות כדין;
( )5סוללת עפר של בריכה שעיקר שימושה לגידול דגים ,ובלבד שהסוללה הוקמה
כדין והוכח להנחת דעתה של הוועדה ,כהגדרתה בתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע
(קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם) ,התשנ"ב ,41991-שהיא תוחזקה כראוי סמוך למועד
קרות הנזק;
( )6פיר באר המשמשת להספקת מים לחקלאות ,על פי רישיון הפקה ממנהל הרשות
הממשלתית.

י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי )2010
(חמ )3-4047

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;20התשס"ו ,עמ' .309
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ט ,עמ' .221
ק"ת התשנ"ב ,עמ' .424

קובץ התקנות  ,6908א' באב התש"ע12.7.2010 ,

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)
(תיקון) ,התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט-
 ,11969בהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה  10לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תיקון תקנה 10

התשמ"ח( 21988-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

אחרי תקנת משנה (א )1יבוא:
"(א )2מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע ,מנהל מיוחד ,נאמן ,מפרק
זמני או קבוע לעסקי קבלן המסווג בסוג  2עד  ,5יודיע על כך בכתב הקבלן לרשם,
בתוך  7ימים ממועד החלטת בית המשפט על מינוי כאמור;".

( )2בתקנת משנה (ב ,)1במקום "מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע או מנהל
עסקים לעסקי הקבלן" יבוא "מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע ,מנהל מיוחד,
נאמן ,מפרק זמני או קבוע לעסקי הקבלן";
( )3בתקנת משנה (ב ,)4במקום "החליט כונס הנכסים או המנהל" יבוא "החליט כונס
נכסים זמני או קבוע ,מנהל מיוחד ,נאמן או מפרק זמני או קבוע לעסקי הקבלן".
	.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

ג' בסיוון התש"ע ( 16במאי )2010
(חמ )3-638

		
		

אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון

__________
1

2

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .218
ק"ת התשמ"ח ,עמ'  ;1082התשס"ד ,עמ'  ;21התש"ע ,עמ' .877

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) (תיקון),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו– 17לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט ,11969-בהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות ,באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
	.1

אחרי תקנה  1לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום) ,הוספת תקנה 1א

התשמ"א( 31980-להלן  -התקנות העיקריות) ,יבוא:
"אגרה בעד הגשת 1א .האגרה בעד הגשת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים (להלן -
בקשה לרישום
האגרה בעד הגשת הבקשה) תהיה:
בשקלים חדשים

א .בעד רישום ראשון בענף ראשי

463

ב .בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי

463

__________
1
2
3

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .218
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ק"ת התשמ"א ,עמ' .288

קובץ התקנות  ,6908א' באב התש"ע12.7.2010 ,
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בשקלים חדשים

תיקון תקנה 2

	.2

תיקון תקנה 3

	.3

תחילה

	.4

ג .בעד רישום ראשון בענף משנה

463

ד .בעד רישום נוסף של כל ענף משנה

"463

בתקנה  2לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (ב) ,במקום "הסכום האמור בתקנה  1ישתנה" יבוא "הסכומים
האמורים בתקנות  1ו–1א ישתנו";
( )2בתקנת משנה (ג) ,אחרי "ברשומות" יבוא "ובאתר האינטרנט של רשם הקבלנים".
האמור בתקנה  3לתקנות העיקריות יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) קבלן שהתקבלה בקשתו לרישום בפנקס הקבלנים ,תקוזז האגרה בעד הגשת
הבקשה ששילם מהאגרה שיש לשלם בעד רישום בפנקס הקבלנים ,לפי העניין".
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ג' בסיוון התש"ע ( 16במאי )2010
		

(חמ )3-925

		

אריאל אטיאס
שר הבינוי והשיכון

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות),
התש"ע2010-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )1לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים
לאמור:
הגדרות

	.1

בצו זה -
"אזור הדרום" ו"אזור הצפון"  -אזור דרום הארץ ואזור צפון הארץ כמסומן במפות
המופקדות לעיון הציבור ברשות התעופה האזרחית שבנמל התעופה בן גוריון,
בשעות העבודה הרגילות של המשרד;
"זכאי למחיר מוזל"  -תושב אזור הדרום או אזור הצפון;
"ילד"  -מגיל שנתיים עד גיל ;12
"רגיל"  -מי שאינו זכאי למחיר מוזל;
"תינוק"  -עד גיל שנתיים.

קביעת מחיר מרבי 	.2

(א)

המחיר המרבי לטיסות פנים–ארציות בקו שדה דב-ראש פינה יהיה:
הנוסע

המחיר לנוסע
בשקלים חדשים

רגיל

262

ילד

157

זכאי למחיר מוזל

187

__________
1
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המחיר לנוסע
בשקלים חדשים

הנוסע

ילד זכאי למחיר מוזל

91

תינוק

50

(ב) המחיר המרבי לטיסות פנים–ארציות של חברות התעופה ארקיע וישראייר בקו
חיפה-אילת יהיה:
המחיר לנוסע
בשקלים חדשים

הנוסע

ארקיע

ישראייר

רגיל

432

414

ילד

256

248

זכאי למחיר מוזל

358

344

ילד זכאי למחיר מוזל

177

155

(ג) המחיר המרבי לטיסות פנים–ארציות בקו תל אביב/נמל התעופה בן גוריון-אילת
יהיה:
המחיר לנוסע
בשקלים חדשים

הנוסע

	.3

רגיל

377

ילד

224

זכאי למחיר מוזל

271

ילד זכאי למחיר מוזל

133

בטלים -

ביטול

( )1צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי הטיסות הפנים–ארציות) ,התשס"א-
;22001
( )2צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות),
התשס"ה;32005-
( )3צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות לאזור
הצפון) ,התשס"ו;42006-
( )4צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לטיסות פנים–ארציות לאזור
הצפון) ,התשס"ח.52008-
י"ב בתמוז התש"ע ( 24ביוני )2010
(חמ )3-2722

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
2
3
4
5

ק"ת התשס"א ,עמ'  ;320התשס"ב ,עמ'  ;798התשס"ג ,עמ'  ;750התשס"ד ,עמ'  ;557התשס"ה ,עמ' .115
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;620התשס"ו ,עמ'  ,16עמ'  ,128עמ'  328ועמ' .1154
ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;1154התשס"ח ,עמ' .410
ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;409התשס"ט ,עמ' .1277
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ביטול צווים) (מס'  ,)7התש"ע2010-
  בתוקף סמכות שר הבריאות ושר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי סעיפים  5ו– 15לחוק
הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-סמכות שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי
סעיף  2לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,21979-והסמכות לפי סעיף  3לפקודת
בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,31983-ששר הבריאות נטל לעצמו לפי סעיף 34
לחוק–יסוד :הממשלה ,4אנו מצווים לאמור:
ביטול

	.1

בטלים -
( )1צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מיץ לימון ותחליף מיץ לימון) ,התשכ"ח-
;51968
()2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חומר מוסף למזון) ,התשכ"ח;61968-

()3

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי מזון) ,התשל"ו;71975-

()4

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק משקאות  -הגבלה) ,התשל"ט.81979-

כ"ב בתמוז התש"ע ( 4ביולי )2010
(חמ )3-3265

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1
2
3
4
5
6
7
8
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ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .750
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ק"ת התשכ"ח ,עמ' .)1379( 967
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  623ועמ' .966
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;712התשל"ז ,עמ' .1034
ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;1894התש"ם ,עמ'  975ועמ' .1730
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