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תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( )תיקון(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 284 ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט-11999 )להלן - החוק(, 
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ס-22000  עניין(,  בעלי  בעסקאות  )הקלות  החברות  לתקנות   2 בתקנה   .1
התקנות העיקריות(:

במקום כותרת השוליים יבוא "עסקה חריגה בין בנק לבין המדינה";  )1(

פסקה )2( - תימחק;  )2(

פסקה )3( - תימחק.  )3(

אחרי תקנה 2א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"עסקה חריגה של 
חברה ציבורית 

שבשליטת המדינה

עסקה חריגה כאמור בסעיף 270)4( לחוק של חברה ציבורית  2ב. 
שבשליטת המדינה, לא תהיה טעונה את אישור האסיפה 
הכללית של החברה כאמור בסעיף 275 לחוק, אם מתקיים 
בה אחד מהתנאים שלהלן וועדת הביקורת והדירקטוריון 

של החברה אישרו את התקיימותו:

השרים  וועדת  החברה,  לגבי  הפרטה  החלטת  ניתנה   )1(
ביצוע  לשם  או  להפרטה  החברה  הכנת  לשם  כי  החליטה 
החלטת הוועדה כאמור, יש צורך שהחברה תתקשר בעסקה; 
החלטת הוועדה כאמור תתקבל לפי הצעת רשות החברות 
הממשלתיות, שתוגש לוועדת השרים עם חוות דעת רשות 
כאמור;  נחוצה  ההתקשרות  ולפיה  הממשלתיות  החברות 
בפסקה זו, "הפרטה", "החלטת הפרטה" ו"ועדת השרים" - 

כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ;

בסוג  או  בעסקה  ההתקשרות  כי  החליטה  הממשלה   )2(
עסקאות שהעסקה נמנית עימו נדרשת לה לצורך שמירה 
על ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או עניין חיוני אחר של 
המדינה; לעניין זה, "סוג עסקאות" - עסקאות שמתקיימים 
הממשלה;  החליטה  שעליהן  מידה  ואמות  מאפיינים  בהן 
החלטה כאמור לגבי סוג עסקאות מסוים תעמוד בתוקפה 

לתקופה של עד 3 שנים;

שבשליטת  אחר  תאגיד  לבין  החברה  בין  עסקה  היא   )3(
המדינה, או לבין תאגיד אחר שהמדינה היא בעלת עניין 
בו )להלן - התאגיד האחר(, והכול ובלבד שהתאגיד האחר 
בחברה  השולט  כלשהו  תאגיד  ושאין  בחברה  שולט  אינו 

ובתאגיד האחר;

תיקון תקנה 2

 הוספת תקנות 
2ב ו–2ג

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התש"ף, עמ' 450.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 584; התשע"ו, עמ' 1047.  2
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בית המשפט אישר לפי סעיף 36ג)ב( לחוק ניירות ערך    )4(
לפטור את החברה מגילוי פרט הנוגע לעסקה, ובלא פרט זה 
משקיע סביר לא יוכל לקבל החלטה על אופן הצבעתו על 

אישור העסקה באסיפה הכללית של החברה;

על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  אינה  העסקה    )5(
במהלך  היא  התחייבויותיה,  או  רכושה  החברה,  רווחיות 
העסקים הרגיל של החברה, וועדת הביקורת אישרה, לפי 
היא  העסקה  כי  מראש,  החליטה  שעליהן  מידה  אמות 

לטובת החברה, ומתקיים לגביה אחד מאלה:

לפי  העסקה  לגבי  מכרז  מחובת  פטור   )א( ניתן 
)29( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  תקנה 3)4( או 

-31993 )להלן בפסקה זו - תקנות חובת המכרזים(;

לפי  העסקה  לגבי  מכרז  מחובת  פטור  )ב( ניתן 
המכרזים  חובת  לתקנות   )11( או   )8(  ,)6(  ,)2(3 תקנה 

)התקשרויות מערכת הביטחון(, התשנ"ג-41993.

)ג( העסקה היא "הסכם מסגרת" כמשמעותו בתקנה 
מחובת  פטור  שניתן  או  המכרזים   חובת  לתקנות  3ד 
חובת  לתקנות   )5(3 תקנה  לפי  העסקה  לגבי  מכרז 

המכרזים.

עסקה חריגה של 
תאגיד מדווח 

שבשליטת המדינה

של  לחוק  )4א(  או   )4(270 בסעיפים  כאמור  חריגה  עסקה  2ג. 
אישורם  את  טעונה  תהיה  לא  המדינה,  שבשליטת  חברה 
 275 בסעיף  כאמור  והדירקטוריון  הביקורת  ועדת  של 
לחוק, ובעסקה חריגה כאמור בסעיף 270)4( לחוק - גם את 
אישור האסיפה הכללית כאמור בסעיף 275 לחוק, אם היא 
עסקה שהיקפה זניח שנעשתה במהלך העסקים הרגיל של 

החברה, ומתקיימים לגבי ההתקשרות בה תנאים אלה:

טובין,  של  מכירה  או  חכירה  לרכישה,  עסקה  )1( היא 
שירותים, או לביצוע עבודה, המשמשים או שנועדו לשמש 

למטרות האלה:

)א( לחימה, מניעת לחימה ופעילות עוינת, תמיכה 
בלחימה, אימונים צבאיים, התגוננות מפני לחימה או 

פעילות עוינת;

טיפול  או  תיקון  החזקה,  בדיקה,  ייצור,  )ב( פיתוח, 
המנויות  למטרות  המשמש  בציוד  אחרת  דרך  בכל 

בפסקת משנה )א(;

)ג( מטרות דומות לאלה המנויות בפסקאות משנה 
)א( ו–)ב(;

ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשע"ט, עמ' 618.  3

ק"ת התשנ"ג, עמ' 841; התשע"ג, עמ' 234.  4
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ביצוע  או  שירותים  לטובין,  נוגעת  העסקה  אם  גם  והכול 
שאינם  לצרכים  לשמש  נועדו  או  שמשמשים  עבודה 
לצרכים  הוא  בהם  העיקרי  שהשימוש  ובלבד  ביטחוניים, 

ביטחוניים;

על  לשנה,  ואחת  מראש,  החליטה  הביקורת  )2( ועדת 
ולכך  זניח  שהיקפה  עסקה  לסיווג  מדידות  מידה  אמות 
השנתי  ההיקף  על  וכן  החברה,  לטובת  היא  שהעסקה 

המרבי של עסקאות שניתן לאשר מכוח פסקה זו;

)3( נושא משרה שמינתה לעניין זה ועדת הביקורת )להלן 
העסקה  כי  אישר  המאשר(,  המשרה  נושא   - זו  בפסקה 
עומדת באמות המידה והתנאים שעליהם החליטה ועדת 

הביקורת לצורך אישור עסקאות מכוח פסקה זו;

של  עמידתן  את  לשנה  אחת  תבחן  הביקורת  )4( ועדת 
שחלפה  בשנה  המאשר  המשרה  נושא  שאישר  העסקאות 
שעליהם  והתנאים  המידה  ובאמות  זו  פסקה  בתנאי 

החליטה."

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.  .3
י"ג בסיוון התשפ"ב )12 ביוני 2022(

)חמ 3-2995(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תקנות שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(
)הוראת שעה(, התשפ"ב- 2022

התשי"ט-11959  התעסוקה,  שירות  לחוק  ו–69ז)1(  69ה  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר המשפטים, בהסכמת שר הפנים לפי סעיף 69יא לחוק, 

ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(,   .1
התשס"ו-22006 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "התקשרות בין–לאומית" 

יבוא:

""מע"מ" - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -  .2
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

עם הסיעוד  בענף  זר  עובד  של  בעניינו  המטפלת  פרטית  לשכה   )1( ")א( 
כניסתו לישראל לראשונה, רשאית לגבות או לקבל מהעובד הזר, במישרין 
או בעקיפין, עם כניסתו לישראל לראשונה, תשלום שלא יעלה על הסכום 
החד־פעמי המרבי לגבייה, ולא תגבה או תקבל לשכה כאמור או כל לשכה 

תחילה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשס"ד, עמ' 552.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ג, עמ' 742.  2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  3



3187 קובץ התקנות 10209, ט"ו בסיוון התשפ"ב, 14.6.2022 

פרטית אחרת מהעובד הזר כל סכום מעבר לכך, בין במישרין ובין בעקיפין, 
בין בישראל ובין מחוץ לישראל, למעט התשלום המותר האמור בפסקה )2(; 

לעניין תקנה זו -

שקלים  ל–3,248  השווה  סכום   - לגבייה"  המרבי  החד־פעמי  "הסכום 
חדשים שנוסף עליהם מע"מ; ואולם אם התשלום שולם בידי העובד 
מועד  לפני  ימים   21 בתוך  שבוצעה  זר  במטבע  בנקאית  בהעברה 
הכניסה  מועד  שלאחר  עסקים  ימי  שלושה  עד  או  לישראל  כניסתו 
לישראל, או בהמחאה בנקאית נקובה במטבע זר שהוצאה בתוך 21 
ימים לפני כניסתו לישראל כאמור - בסכום השווה ל–3,248 שקלים 
חדשים שנוסף עליהם מע"מ, לפי השער שפרסם בנק ישראל לאותו 

מטבע ביום ה–21 לפני כניסתו לישראל;

הסיעוד  בענף  לעבודה  רישיון  בעל  זר  עובד   - הסיעוד"  בענף  זר  "עובד 
לחוק  1יג  סעיף  לפי  היתר,  שקיבל  למי  ביתי  סיעוד  שירותי  למתן 
עובדים זרים, התשנ"א-41991, להעסקת עובד זר בענף הסיעוד שלא 

במסגרת עסק או משלח יד;

לשכה פרטית המטפלת בעניינו של עובד זר בענף הסיעוד במועדים   )2(
באותם  בלבד,  הזר  מהעובד  במישרין,  לקבל,  או  לגבות  רשאית  שלהלן 
לצידם,  שמצוינים  המרביים  התשלומים  על  יעלו  שלא  סכומים  מועדים, 
ובלבד שהלשכה הפרטית מסרה לעובד הזר דרישה לתשלום חודש לפחות 
לפני כל אחד מהמועדים האמורים; לא תגבה או תקבל לשכה כאמור או 
כל לשכה פרטית אחרת מהעובד הזר כל סכום מעבר לכך, בין במישרין ובין 
בעקיפין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, למעט התשלום המותר בפסקה )1(:

 - מע"מ  עליהם  שנוסף  חדשים  שקלים   855 של  מרבי  )א( תשלום 
בתום 26 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה;

 - מע"מ  עליהם  שנוסף  חדשים  שקלים   855 של  מרבי  )ב( תשלום 
בתום 38 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה.";

בתקנת משנה )א1()1( -  )2(

אחרי "עם כניסתו לישראל" יבוא "לראשונה"; )א( 

מוסף  ערך  "מס  במקום  מקום,  בכל  לגבייה",  המרבי  "הסכום  בהגדרה  )ב( 
"הגעתו  אחרי  "מע"מ",  יבוא  התשל"ו-1975"  מוסף,  ערך  מס  בחוק  כמשמעותו 
לפני  ימים   21 בתוך  שבוצעה  זר  במטבע  בנקאית  בהעברה  "או  יבוא  לישראל" 
כאמור"  כניסתו  שלאחר  עסקים  ימי  שלושה  בתוך  או  לישראל  הגעתו  מועד 
שלפני  ה–21  "ביום  יבוא  הבנקאית"  ההמחאה  הוצאת  מועד  "לפני  ובמקום 

כניסתו לישראל";

בתקנת משנה )א2(, בכל מקום, אחרי "תקנת משנה" יבוא ")א()1( או";  )3(

ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  4
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אחרי תקנת משנה )א3( יבוא:  )4(

וטרם  אחרת  פרטית  לשכה  של  לטיפולה  הסיעוד  בענף  זר  עובד  עבר  ")א4( 
הפרטית  הלשכה  רשאית  לראשונה,  לישראל  כניסתו  מיום  חודשים   63 חלפו 
האחרת לדרוש מהלשכה הפרטית הקודמת את התשלומים ששילם לה העובד 
הזר בניכוי סכום השווה לחלקה היחסי; לעניין זה, "החלק היחסי" - אחד מאלה, 

לפי העניין:

של  בעניינו  שטיפלה  הפרטית  הלשכה  היא  הקודמת  הלשכה  אם   )1(
העובד הזר עם כניסתו לישראל לראשונה -  1,472 שקלים חדשים בתוספת 
מע"מ, ובצירוף  הסכום המתקבל ממכפלת המנה של 3,504 שקלים חדשים 
העובד  כניסת  מיום  שחלפו  החודשים  במספר   ,63 חלקי  מע"מ  בתוספת 

לישראל ועד יום המעבר ללשכה הפרטית האחרת;

של  בעניינו  שטיפלה  הפרטית  הלשכה  אינה  הקודמת  הלשכה  אם   )2(
ממכפלת  המתקבל  הסכום   - לראשונה  לישראל  כניסתו  עם  הזר  העובד 
המנה של 3,504 שקלים חדשים בתוספת מע"מ חלקי 63, במספר החודשים 
שחלפו מיום המעבר של העובד ללשכה הפרטית הקודמת ועד יום המעבר 

ללשכה הפרטית האחרת.";

בתקנת משנה )ב(, אחרי "נוסף על" יבוא "הסכומים לפי תקנת משנה )א( או על";  )5(

ובמקום  או"  ")א(  יבוא  משנה"  בתקנת  האמור  אף  "על  אחרי  )ג(,  משנה  בתקנת   )6(
"העברת כספים לפי תקנת משנה )א1()2(" יבוא "תשלום לפי תקנת משנה )א()2( או 

העברת כספים לפי תקנת משנה )א1()2( או )א4(";

בסופה יבוא:  )7(

פרטית  לשכה   ,5 מתקנה  לגרוע  ובלי  )א(  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ה( על 
המטפלת בעניינו של עובד זר בענף הסיעוד לא תגבה ולא תקבל סכומים כאמור 
באותה תקנת משנה אלא אם כן ערכה במועד גביית התשלום רישום הכולל את 
שם העובד, מספר הדרכון, הסכומים שהעובד נדרש לשלם והסכומים ששילם 
העתק  הזר  לעובד  ומסרה  תשלומם,  ואופן  הסכומים  תשלום  מועד  בפועל,  לה 

מרישום זה וכן מסרה לממונה דיווח על תשלומם."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום "בתקנות 2 ו–3)א1(" יבוא "בתקנות 2, 3)א(, )א1( ו–)א4(".   .3
בתקנה 5 לתקנות העיקריות, ברישה, אחרי "בתקנה 3)א1()2(" יבוא "או 3)א4(".  .4

תקנה 9 לתקנות העיקריות - בטלה.  .5
תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(. )א(   .6

רשות  מסרה  לאחריו  או  התחילה  שביום  זר  עובד  לגבי  יחולו  אלה  תקנות  )ב( 
האוכלוסין וההגירה הודעה למחלקה הקונסולרית בנציגות ישראל בארצו כי יהיה 

ניתן להוציא אשרת כניסה לישראל לגביו. 

תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום התחילה. )ג( 

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

ביטול תקנה 9

תחילה, תחולה 
ותוקף
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הכנסת  של  והרווחה  העבודה  לוועדת  ידווחו  והתעשייה  הכלכלה  ושר  הפנים  שר   .7
בתום כל שנה החל מיום התחילה, על כל אלה:

והגבייה  נותנות  שהן  השירותים  הפרטיות,  הלשכות  על  פיקוח  בדבר  נתונים   )1(
מהעובד הזר, ובדבר הליכי אכיפה שננקטו;

תלונות שהתקבלו לעניין יישום תקנות אלה;  )2(

התשלומים שנגבו מהעובדים הזרים;  )3(

עובדים  לגבי  הפרטית  מהלשכה  הנדרשים  השירותים  התאמת  בחינת  ממצאי   )4(
המובאים במסגרת התקשרות בין–לאומית.

י"ד בסיוון התשפ"ב )13 ביוני 2022(
)חמ 3-3521-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

דיווח לכנסת
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