הוראת שעה

.2

על אף האמור בתוספת לצו העיקרי ,כנוסחה בצו זה ,בתקופה שעד יום כ"ו באייר
התשע"ה ( 15במאי  ,)2015נסיעה בודדת מתחנת נתיבות לכל יעד ,לפי היעד הנקוב
בכרטיס הנסיעה ולמעט לתחנת ביניים כהגדרתה בתקנות דמי נסיעה ,תהיה בלא
תשלום ובלבד שיונפק כרטיס הנסיעה בתחנת נתיבות והכרטיס יהיה בתוקף למשך 4
שעות ממועד הנפקתו בכפוף לשעות פעילות הרכבת.

ז' באדר התשע"ה ( 26בפברואר )2015
(חמ -3-2722ת)2

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר האוצר

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי
האחריות האזרחית הפלשתינית) (תיקון) ,התשע"ה2015-
בתוקף סמכותי לפי פסקה ( )2להגדרה "ציוד דו–שימוש מפוקח" שבסעיף  2לחוק הפיקוח
על יצוא ביטחוני ,התשס"ז ,12007-ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:
החלפת סעיף 1

.1

הוספת סעיף 2

.2

בצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו–שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות
האזרחית הפלשתינית) ,התשס"ט(  22008-להלן  -הצו העיקרי) ,במקום סעיף  1יבוא:
"ציוד דו–שימושי
מפוקח לעניין העברה
ליהודה ,שומרון
ורצועת עזה

אחרי סעיף  1לצו העיקרי יבוא:
"ציוד דו–שימושי
מפוקח לעניין העברה
לרצועת עזה

תיקון התוספת
הוספת התוספת
השנייה

.3
.4

.1

הציוד המנוי בתוספת הראשונה הוא ציוד דו–שימושי
מפוקח לעניין העברה לשטחי האחריות האזרחית
הפלשתינית ביהודה ,שומרון ורצועת עזה".

.2

הציוד המנוי בתוספת השנייה הוא ציוד דו–שימושי מפוקח
לעניין העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית
ברצועת עזה בלבד".

בתוספת לצו העיקרי ,בראשה ,במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה".
אחרי התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא  :

"תוספת שנייה
(סעיף )2
 .1

דשנים או כל תערובת המכילה אשלגן כלורי בריכוז העולה על .5%

.2

סיבים או בדים ארוגים המכילים פחמן (סיבי פחמן או סיבי גרפיט,)Carbon fibers ,
לרבות אלה:

__________

1
2
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ס"ח התשס"ז ,עמ' .398
ק"ת התשס"ט ,עמ'  ;55התשע"ב ,עמ' .879
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(א) ;Chopped carbon fibers
(ב) ;Carbon roving
(ג)

;Carbon strand

(ד) .Carbon fibers tape
.3

חומר גלם על בסיס סיבי זכוכית ( ,)Glass fibersלמעט צמר זכוכית פשוט לבידוד
מרטיבות לצורכי בנייה ,ולרבות אלה:
(א) ;Chopped glass fibers
(ב) ;Glass roving
(ג)

;Glass strand

(ד) ;Glass fibers tape
(ה) ;S-Glass
(ו)

.E-Glass

.4

כלי שיט.

 .5

סיבים או בדים המכילים פוליאתילן ( )Polyethylene fibersהמוכרים גם בשם
 ,Dyneemaלמעט לוחות בידוד פוליאתילן כמוצר מוגמר.

 .6

אמצעי גילוי רטרו.

.7

מכלי גז.

.8

ציוד קידוח.

.9

ציוד להפקת מים מקידוחים ,למעט משאבות מים המיועדות אך ורק לרשות המים.

 .10שרפים המכילים ויניל אסטר  .Vinil Esther resins -
  .11שרפים המכילים קבוצת אפוקסי .Epoxy resins -
 .12מקשים בעבור שרפי אפוקסי המכילים קבוצות כימיות מסוג אמיד או מסוג אמין,
לרבות החומרים המנויים להלן אך למעט חומר מילוי 'סיקה' ( + )SIKAמקשה:
(א) ;DETA - diethylenetriamine
(ב) ;TETA - triethylenetriamine
(ג)

;AEP -aminoethylpiperazine

(ד) ;E-100 - Ethyleneamine
(ה) ;T-403 - jeffamine
(ו)

;Catalyst 4 ,5 ,6 ,22 ,23 ,105 ,140 ,145 ,150 ,179 ,190 ,240

(ז)

;D.E.H 20 ,24 ,25 ,26 ,29 ,52 ,58 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,87

(ח) .XZ 92740.00
 .13מאיצים בעבור ויניל אסטר ,לרבות אלה:
(א) ;DMA - Dimethylaniline
(ב) ;Cobalt Octoate

קובץ התקנות  ,7498י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,
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(ג)

;Mekp - Methylethyl Ketone Peroxide

(ד) ;AAP - Acetyl acetone peroxide
(ה) ;Cuhp - cumene hydroperoxide
 )hydroxyl-terminated polybutadiene( HTPB .14מסוג  Mאו .H
 .15חומרים לחיטוי :תמיסות בריכוז של למעלה מ– ,11%לרבות תמיסות היפו-כלוריט
( )HTHואקונומיקה המכילים ריכוז של למעלה מ– 11%חומרים לחיטוי ,למעט חול
זכוכית לסינון וחיטוי.
 - TDI .16טולואין די איזוציאנאט.
 .17צמנט פורטלנד (בתפזורת או בשקים או בחביות).
 .18אגרגטים טבעיים ,אגרגטים מחצבה וכל חומרי המצע לסוגיהם.
 .19בטון מוכן.
 .20אלמנט או מוצרי בטון טרום או דרוך.
 .21אלמנט או מוצרי קונסטרוקציה מפלדה.
 .22ברזל ליסודות ועמודים בכל קוטר ,לרבות רשתות פלדה מרותכות.
 .23כבלי פלדה בכל עובי.
 .24תבניות לאלמנט בנייה מפלסטיק או מפח מגלוון.
 .25תבניות מתועשות ליציקת בטון.
 .26קורות מחומרים מרוכבים או מפלסטיק בעלי עובי דופן  4מ"מ ומעלה.
 .27חומרי בידוד טרמי ומוצרי בידוד טרמי ,למעט רעפים ,דבק טיח ,פסיפס ואבן לבנייה,
לוחות חיפוי מגבס ,לוחות בידוד פוליטילן ,צמר זכוכית ובד בידוד מרטיבות.
 .28בלוקי בטון ,סיליקט ,איטונג או שווה ערך בכל עובי.
 .29חומרים לאיטום מבנים הכוללים מרכיבי אפוקסי או פוליאוריטן ,למעט סיליקון
אקרילי ,רובה אקרילית לקרמיקה כמוצר מוגמר ,פלסטלינה ,חומר איטום .BOND BG
 .30אספלט ומרכיביו ,לרבות ביטומן ואמולסיה ,בתפזורת או במארזים מכל סוג שהוא.
 .31אלמנטים ומוצרי מסגרות מפלדה למבנים ,למעט פח מגלוון עד עובי של  0.4ס"מ.
 .32אלמנטים ומוצרים לתיעול וניקוז מבטון טרום בקוטר מעל  1מטר.
 .33מבנים יבילים ומכולות.
.34

כלי רכב ,למעט כלי רכב פרטי ,ולרבות רכבי  ,4x4כלי רכב דו–גלגליים וכלי ציוד מיכני הנדסי.

 .35ציוד אופטי ,מצלמות אינפרא אדום ,מצלמות טרמיות ומצלמות לראיית לילה.
 .36משאבות שמופעלות על גז.
 .37מנפחי אוויר חשמליים.
 .38לוחות נחושת ,נירוסטה ואלומיניום ,לרבות רשתות ,צינורות ומוטות מנחושת
נירוסטה ואלומיניום.
 .39אלקטרודות ,לרבות מדי  ,PHאלקטרודות גרפיט ,אלקטרודות מצופות פלטינה
ואלקטרודות  , MMOלמעט אלקטרודות לבדיקת דם.
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 .40מכונות שיקוף לרבות מכשירי רנטגן (.)X-RAY
 .41משאבות המתאימות לשימוש במים לא נקיים בעלות הספק של עשרה ליטרים בדקה
ומעלה.
  .42משאבות ואקום.
 .43חומרים שונים לתעשית הפלסטיקה ,לרבות פוליאסטר ,פוליאוריתן ושרף אפוקסי.
 .44שער מגנומטר.
 .45מכונת ריתוך ,לרבות אלקטרודות לריתוך.
 .46מכשיר לגילוי מתכות (.)GPR
 .47צינורות מתכת ,עם או בלי תפר ,שקוטרם עד  350מ"מ.
 .48מכשירים וכלים לאנליזה פיסיקלית או כימית ,למעט אנליזת דם".
ד' באדר התשע"ה ( 23בפברואר )2015
(חמ )3-3787

מ ש ה ( ב וג י ) י ע ל ו ן
שר הביטחון

הודעת העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (עדכון סכומים),
התשע"ה2015-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ו) לתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
(ערובה) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

.1

עקב שינוי השכר הממוצע שפורסם בחודש ספטמבר  ,2014לעומת השכר הממוצע
שפורסם בחודש ספטמבר  ,2013מיום ו' באלול התשע"ד ( 1בספטמבר  ,)2014נוסח
תקנה (3א) יהיה כמפורט להלן:

עדכון סכום
הערובה

"(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  174,923שקלים חדשים,
יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל שכר עבודה כאמור או  34,984.61שקלים
חדשים ,הגבוה מביניהם;
( )2לגבי הוצאות בשל שכר עבודה העולות על  174,923שקלים חדשים ושאינן
עולות על  339,966.5שקלים חדשים ,יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל 75%
משכר העבודה כאמור או  174,923שקלים חדשים ,הגבוה מביניהם;
( )3לגבי הוצאותיו בשל שכר עבודה העולות על  339,966.5שקלים חדשים,
יהיה סכום הערובה הוצאותיו בשל מחצית משכר העבודה כאמור או 254,974.4
שקלים חדשים ,הגבוה מביניהם".
י"ט בשבט התשע"ה ( 8בפברואר )2015
(חמ -3-2738ת)1

נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה
__________

1

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514התשע"ד ,עמ' .709

קובץ התקנות  ,7498י"ג באדר התשע"ה4.3.2015 ,
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