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תקנות הבחירות לכנסת )תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי 
המועסק על ידי יחיד( )הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש(, 

התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"הסכם קיבוצי" ו"צו הרחבה" - כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-21957;

"יום הבחירות" - יום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש;

"חוזה עבודה" - כמשמעותו בסעיף 1ג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-31991;

"חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-41954.

"עובד בסיעוד" - עובד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד בענף הסיעוד.

2.  )א( לעובד בסיעוד המועסק בעבודתו ביום הבחירות, לא ישולם שכר לפי סעיף 136 
לחוק. 

)ב( אין בתקנה זו כדי לגרוע מזכותו של עובד לשכרו הרגיל ביום הבחירות. 

לעבוד  שנדרש  פי  על  אף  הבחירות  ביום  מעבודתו  נעדר  אשר  בסיעוד  עובד  )א(   .3
באותו היום, לא ישולם לו שכר לפי סעיף 136 בחוק. 

נעדר עובד בסיעוד ביום הבחירות בשל אחת הנסיבות המפורטות להלן, יהיה  )ב( 
זכאי לתשלום לפי שכרו הרגיל בעד אותה היעדרות, ככל שהוא זכאי לתשלום לפי 

חוקי עבודה, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי: 

מחלה;  )1(

חופשה שנתית;   )2(

ימי חג;  )3(

מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית;  )4(

אבל;  )5(

היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים.   )6(

תקנות אלה אינן באות לגרוע מזכות של עובד בסיעוד שנקבעה בהסכם קיבוצי, צו   .4
הרחבה או חוזה עבודה. 

תקנות אלה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש בלבד.   .5
י"א בשבט התש"ף )6 בפברואר 2020(

)חמ 3-5927(

ס י נ ו ק א ר  י פ ו א  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הגדרות

שכרו של עובד 
 בסיעוד שעבד

ביום הבחירות  

שכרו של עובד 
בסיעוד שנעדר 
ביום הבחירות 

שמירת זכויות 

תחולה 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התש"ף, עמ' 6.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  2
ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  3
ס"ח התשי"ד, עמ' 154.  4
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תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )כשירות עובד שהוסמך 
לבקש מידע מרשות ציבורית(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו–20 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
או  מידע  לדרוש  לחוק   12 סעיף  לפי  הסמיכו  שהשר  הרשות  עובד   - מידע"  "מבקש 

מסמך הדרושים לרשות לשם ביצוע תפקידיה;

ההכשרה ותנאי הכשירות הנוספים שבהם נדרש לעמוד מבקש המידע הם:  .2
הוא בעל תואר אקדמי;   )1(

הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעיסוק בפועל בתחום התכנון והבנייה או   )2(
ההתחדשות העירונית;

הוא עבר הדרכה בנושא חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-21981, ובנושא אבטחת   )3(
מידע, לרבות  לפי תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז-32017, בידי  בעלי 

תפקידים ברשות מרשויות המדינה הבקיאים בנושאים אלה.

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-5896(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

הודעת רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )ייבוא רכב ושיווקו, תיווך 
בייבוא אישי ואגרות( )עדכון סכומים(, התש"ף-2020 

רכב  )ייבוא  הרכב  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לתקנות  12)ה(  לתקנה  בהתאם 
מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשע"ז-12016  ואגרות(,  אישי  בייבוא  תיווך  ושיווקו, 

לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
התש"ף בניסן  ז'  מיום  החל  לתקנות,  השלישית  התוספת  נוסח  יהיה   ,2018  נובמבר 

)1 באפריל 2020(, כמפורט להלן:

"תוספת שלישית
)תקנה 12(

טור א'

אגרות
טור ב'

בשקלים חדשים

1. אגרות בעד בקשות לרישיון ייבוא רכב, לכל אב–טיפוס של דגם 
רכב:

)1( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך עד 
3.5 טון

765

)2( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא גרור או נתמך 
מעל 3.5 טון

938

הגדרות 

תנאי כשירות 
נוספים והכשרה 

עדכון סכומים

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  2
ק"ת התשע"ז, עמ' 1022.  3

ק"ת התשע"ז, עמ' 10 ועמ' 1345; התשע"ט, עמ' 2991.  1
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טור א'

אגרות
טור ב'

בשקלים חדשים

)3( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב פרטי ומסחרי 
עד 3.5 טון, לגבי דגם רכב שטרם ניתן לגביו רישיון ייבוא 

באותה שנה

1,448

2,520)4( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא רכב מעל 3.5 טון

)5( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא אופנועים ורכב 
מסוג T2 )טרקטורונים(

918

714)6( בעד בקשה לרישיון ייבוא רכב לייבוא מכונה ניידת

255)7( בעד בקשה לרישיון לייבוא אישי כאמור בסעיף 33 לחוק   

2. אגרות בעד בקשות לרישיון יבואן מסחרי, לכל שנה של תקופת 
תוקף הרישיון או לחלק ממנה:

1,581)1( בעד רישיון יבואן ישיר ורישיון יבואן עקיף

918)2( בעד רישיון יבואן זעיר 

320. אגרה בעד קבלת העתק מקור או עותק של רישיון

4. אגרת בחינה למתווך בייבוא אישי בעד השתתפות בבחינה 
לקבלת רישיון לתיווך בייבוא אישי

139

5. אגרה בעד בקשה לרישיון לתיווך בייבוא אישי לכל שנה של 
תקופת תוקף הרישיון או לחלק ממנה

816

6. אגרות בעד בקשות לרישיונות סחר ברכב לפי פרק ו' לחוק, לכל 
שנה של תקופת תוקף הרישיון או לחלק ממנה:

1,734)1( לרישיון סוחר ברכב מיבואן

1,428)2( לרישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן

)3( לרישיון סוחר ברכב מיבואן למי שהוא בעל רישיון סוחר 
ברכב שאינו רכב מיבואן )תוספת חד–פעמית(

"306

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-5623(

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית  

       משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 
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