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	 תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו - 1996
תקנות	העסקת	עובדים	על	ידי	קבלני	כוח	אדם	)ערובה(,	התשנ"ו		-	11996

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)א()2( ו - 25 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני   
והרווחה של  ועדת העבודה  ובאישור  החוק(,   - )להלן   21996  - אדם, התשנ"ו  כוח 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1

"ועדה מייעצת" - ועדה מייעצת שהוקמה לפי תקנה 5; 

"נכם פיננסי" - כל אחד מאלה:

)1( איגרת חוב ממשלתית המוחזקת בבנק;   

)2( איגרת חוב בערבות המדינה המוחזקת בבנק;   

)3( פקדון בבנק שניתן לפרעון מיידי על פי דרישה, ובתנאי שעל פי תנאי   
הפקדון הוא ניתן לשעבוד לטובת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

)4( פקדון כמשמעותו בסעיף 5)א()4( לחוק עידוד החיסכון, הנחות ממס   
פי  על  מיידי  לפרעון  שניתן   ,1956  - התשט"ז  למילוות,  וערבות  הכנסה 
משרד  לטובת  לשעבוד  ניתן  הוא  הפקדון  תנאי  פי  שעל  ובתנאי  דרישה, 

התעשיה המסחר והתעסוקה;

התשנ"ז   ,5825 בק"ת  תוקנו   ;1514 עמ'   ,)29.8.96( התשנ"ו   ,5780 בק"ת  פורסמו  התקנות    1
התש"ע,   ,6908 ובק"ת   ;182 עמ'   ,)29.10.06( התשס"ז   ,6529 בק"ת   ;589 עמ'   ,)16.4.97(
12.7.10, עמ' 1378 )ראה הוראת מעבר לתיקון זה, בסוף הפרק(. דברי הסבר והערת מערכת:  

תיקון תש"ע )ק"ת 6908 הנ"ל( אינו חד משמעי. בתקנה 1 לתיקון נקבע כלהלן:

"1. בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו - 1996 )להלן   
ו- 3א אחרי 'קבלן כוח  –  התקנות העיקריות(, בכל מקום, למעט תקנות 2)א()1( 
אדם' יבוא  'או קבלן שירות', ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה."

חוסר הבהירות נוגע גם לשינויים הדקדוקיים וגם לכך שנעשה לכאורה תיקון להוראת מעבר   
ישנה משנת 1997.

מראי מקום בקובץ התקנות, לענין עדכון סכומי תקנה 3)א(, ראה בהערה לתקנה זו, להלן.  

ראה החוק בפרק 10.4.5 לעיל.    2
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