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תקנות עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית( )תיקון(, התשפ"א-2021

 - )להלן  התשנ"א-11991  זרים,  עובדים  לחוק  ו–8  1י)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית(, התשס"ד-22004 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1, אחרי ההגדרה "היתר" יבוא:

 ,31940 העם,  בריאות  לפקודת   24 בסעיף  כהגדרתו  רפואי  מוסד   - סיעודי''  "''מוסד 
שהוא בית חולים שבתעודת הרישום שלו רשום שהוא רשאי להפעיל מחלקה 

סיעודית או מחלקה לתשושי נפש;".

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

")א1( המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי ישלם אגרת 
בקשה בסכום של 310 שקלים חדשים.";

)2( אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

")ב1( המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי ישלם אגרה 
שנתית בסכום של 7,240 שקלים חדשים.";

)3( במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

")ג( סכומי האגרות המופחתות שבתקנה זו יתעדכנו במועד עדכון שאר סכומי 
האגרה לפי החוק.''   

)א( תוקפה של תקנה 2)א1( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2)1( לתקנות אלה,    .3
עד יום י''א בטבת התשפ''ו )31 בדצמבר 2025(.  

)ב( בתקופה שעד תום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, יראו כאילו במקום האמור 
בתקנה 2)ב1( לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2)2( לתקנות אלה, נאמר: 

")ב1( המבקש להעסיק עובד זר בתפקיד כוח עזר במוסד סיעודי פטור מאגרה 
שנתית."

ד' בניסן התשפ"א )17 במרס 2021(
)חמ 3-3038-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

2  ק"ת התשס"ד, עמ' 161.

3  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תוקף והוראות שעה
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צו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין התחרות הכלכלית( 
)תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג1( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, 
אני מצווה לאמור:

בצו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין הגבלים עסקיים(, התשנ"ד-21994   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בשם הצו, במקום "לעניין הגבלים עסקיים" יבוא "לעניין חוק 

התחרות הכלכלית".

בסעיף 1 לצו העיקרי, במקום "לפי חוק ההגבלים העסקיים" יבוא "לפי חוק התחרות   .2
הכלכלית".

ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(
)חמ 3-2502(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ט, עמ' 250. 

2  ק"ת התשנ"ד, עמ' 502; התשע"ו, עמ' 1694.

 צו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין התחרות הכלכלית(
)הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג1( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, 
אני מצווה לאמור:

שעה(,  )הוראת  עסקיים(  הגבלים  לעניין  משפט  בית  )קביעת  הפלילי  הדין  סדר  בצו   .1
התשע"ט-22019 )להלן - הצו העיקרי(, סעיף 1 - בטל. 

במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:  .2

בצו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין הגבלים "תיקון סעיף 1   .2
המשפט  "בית  במקום   ,1 בסעיף  התשנ"ד-31994,  עסקיים(, 
המחוזי בירושלים" יבוא "בית המשפט המחוזי מרכז-לוד".

במקום סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:   .3

תוקפו של צו זה עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס "תוקף  .4
".)2022

ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(
)חמ 3-2502(

ץ נ ג ן  י מ ני ב  
ממלא מקום שר המשפטים  

תיקון השם 

תיקון סעיף 1 

ביטול סעיף 1  

החלפת סעיף 2 

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ט, עמ' 250. 

2  ק"ת התשע"ט, עמ' 3092; התש"ף, עמ' 678. 

3  ק"ת התשנ"ד, עמ' 502; התשע"ו, עמ' 1694.

החלפת סעיף 4 
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 4(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הפנים ושר 
מכריז  אני  והצרכנים,  היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  והשיכון,  הבינוי 

לאמור: 

במקום ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפי בטון משתלבים, מינואר 21999, יבוא:  .1
"ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפים ואביזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות, ממרס 

".2021

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע    
שר הכלכלה והתעשייה      

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 5(, התשפ"א-2021

האנרגיה,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השר לביטחון הפנים, שר הבינוי והשיכון ושר הפנים, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, 

היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור: 

במקום ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 2010, לרבות גיליון   .1
התיקון מס' 1, מאוגוסט 22019, יבוא:

"ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, ממרס 2021."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע    
שר הכלכלה והתעשייה       

החלפת תקן רשמי  

הפקדה 

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2  י"פ התשנ"ט, עמ' 1928.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

תחילה 

החלפת תקן 
רשמי 

הפקדה 

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2  י"פ התשע"א, עמ' 158; ק"ת התשע"ט, עמ' 3583.

3  י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

תחילה 
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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, התשפ"א-2021

והרכבתו(,  רכב  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  7)ג(  לסעיף    בהתאם 
התשכ"ז-11967 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2021 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  שיעור  עקב   .1
 בחודש פברואר 2020, יהיה נוסח התוספת השנייה לצו, מיום י"ט בניסן ההתשפ"א

)1 באפריל 2021(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת שנייה
)סעיף 7(

תהיה  רכב  של  מרכבים  או  רכב  ייצור  בעד  למפעל  רישיון  חידוש  או  רישיון    אגרת 
בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

)1( בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט
        אופנוע וקטנוע

186

186".)2( בעד כל מרכב אוטובוס

ג' בניסן התשפ"א )16 במרס 2021(
)חמ 3-1186-ת2( 

ה כ ל מ ר  פ ו ע  
המנהל הכללי של    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(, 
התשפ"א-2021

בהתאם לסעיף 9)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר 
בהם(, התשמ"ג-11983 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   2021 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  שיעור  עקב    .1
 בחודש פברואר 2020, יהיה נוסח התוספת הראשונה לצו, מיום י"ט בניסן התשפ"א

)1 באפריל 2021(, כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 9(

  בעד רישיון לייצור מוצרי תעבורה ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי(, רישיון 
לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 369 שקלים חדשים."

ג' בניסן התשפ"א )16 במרס 2020(
)חמ 3-202-ת2(  

ה כ ל מ ר  פ ו ע  
    המנהל הכללי של

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
אגרות

1  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ט, עמ' 3076.

1     ק"ת התשמ"ג, עמ' 1090; התשס"ג, עמ' 78; התש"ף, עמ' 721.
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תיקון טעות

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
)הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה( )תיקון מס' 5(, התשפ"א-2021, שפורסמו בקובץ 
צריך  "בדיקה""  ההגדרה  "אחרי  במקום   ,)1(1 בתקנה   ,2628 עמ'  התשפ"א,   ,9268 התקנות 

להיות "אחרי "בתקנות אלה"".

)חמ 3-6203(
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