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 .0מנהלה ()M
0.0

טבלת ריכוז תאריכים

הפעילות

התאריכים

פרסום המודעה בעיתונות

26/4/2018

היום בו ניתן להתחיל להוריד את טפסי המכרז
מאתר האינטרנט של המוסד

30/4/2018

רישום מוקדם למכרז

החל מיום  30/4/2018ועד ליום 16/5/2018

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

יום רביעי  16/5/2018באמצעות דואר
אלקטרוני brachag@nioi.gov.il

תאריך אחרון למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרה

עד ליום שני 28/5/2018

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  30/5/2018בשעה 12:00

תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה

אין ערבות

תוקף ההצעה

עד ליום 30/11/2018

ב מ ק ר ה ש ל ס ת י ר ה ב י ן ת א ר י כ י ם א ל ה ל ב י ן ת א ר י כ י ם א ח ר י ם ה מ ו פי ע י ם
ב ג ו ף ה מ כ רז  ,ק ו ב ע י ם ה ת א ר י כ י ם ב ט ב ל ה ז ו .
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כללי
המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") פונה בזאת לחברות שיש ברשותן מידע משפטי בבקשה
לקבל הצעות לאספקת מידע משפטי במדיה מגנטית לרבות עריכתו להדפסה (להלן" ,השירותים").
השירות המוצע צריך לענות על דרישות תקניות כלליות ומקצועיות המקובלות בתחום אספקת
מידע משפטי במדיה מגנטית ומותאמות לחוק הנגישות ולכל הדרישות המפורטות במכרז זה.
המוסד יבחר זוכה אחד או יותר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי( ,להלן – "הזוכה") ויהא רשאי אך לא
חייב לפצל את ההזמנות למספר זוכים .יבחרו המציעים בעלי ציונים המשוקללים (איכות/עלות)
הגבוהים ביותר .במקרה של בחירה ביותר מזוכה אחד ,הזוכים מתחייבים לשתף פעולה אחד עם
השני לצורך ביצוע יעיל ואיכותי של מכרז זה ככל שהדבר יידרש ,ללא תוספת כל עלות שהיא בגין
שיתוף הפעולה האמור.
אין המוסד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים
ממנה ,ההצעה תתקבל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.
המציע נדרש להגיש הצעתו לכלל הדרישות והשירותים הנלווים במכרז זה .לא ניתן להגיש הצעות
רק לחלק מהשירותים הנדרשים .על המציעים להגיש הצעה אחת ויחידה.
האמור במכרז זה נכתב מטעמי נוחיות בלשון זכר ,אולם הדרישות מתייחסות לנשים ולגברים
כאחד.
כל המחירים בהצעת המציע ,שייבחר כזוכה במכרז ,יהיו קבועים וסופיים ויכללו תשלום עבור כל
הוצאות הזוכה ,לרבות היטלים ומיסים ,החלים על הזוכה כספק רכיבי התוכנה והשירותים על פי
מכרז זה וכל הוצאה אחרת ,שתידרש למימוש מכרז זה ,למעט מע"מ .המחירים המוצעים בהצעה
לא יהיו מותנים בכל צורה שהיא ,בהתחייבות של המוסד לכמויות ו/או להיקפים כל שהם.
ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של חמש שנים ,עם אפשרות לשתי הארכות של שנתיים כל
אחת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.
על המציע להגיש הצעה אחת ויחידה לכל שירותים המוצעים על ידו .לא תתקבלנה הצעות
משולבות כלשהן והמוסד לא יתחשב באף הצעה מבין ההצעות של אותו מציע שהוגשו בשמות
שונים.
המוסד יהא רשאי לבקש כל שירות ,בכל עת לאורך כל תקופת ההתקשרות ,גם מספקים אחרים
שלא זכו או לא השתתפו במכרז זה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
על המציע לפרט בפרק העלויות (פרק  )5בהצעתו למכרז זה ,מחירון של כל שירותים המוצעים.
המחירון יחייב את המציע לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופות הארכה אם תהינה.
המוסד לא יתחשב בכל הצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה ,לעומת מהות ההצעה ותנאיה
או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף ( )L,Mאו בשל חוסר התייחסות
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המוסד מונע הערכה ו/או החלטה כדבעי.
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 0 . 2הגדרות ()I
 0.2.1אתר המוסד  -כל אתר  /סניף שמתקיימת בו או תתקיים בו פעילות של המוסד ,כולל אתרים
עתידיים שיבנו ו/או ירכשו ו/או יהיו בשימוש המוסד.
 0.2.2בקשה להצעת מחיר  /מכרז  /מפרט  -בקשה זו להצעות וכל נספחיה.
 0.2.3המוסד  -המוסד לביטוח לאומי.
 0.2.4הצעה  -הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה.
 0.2.5מציע  -כל גורם שהוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המוסד והגיש הצעה ,בהתאם
לנדרש במכרז.
 0.2.6זוכה  -מציע או מציעים שהצעותיהם יזכו במכרז ונבחרו כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של
המוסד ,והמוסד חתם עימם הסכם לאספקת השירותים הנדרשים במכרז זה.
 0.2.7מחירון  -מחירי כל השירותים הנדרשים במכרז זה ,המופיעים בהצעת המציע בתשובה למכרז זה.
 0.2.8הסכם – ההסכם שיחתם בין הזוכה למוסד ,על פי האמור במכרז זה.
 0.2.9שירותים – השירותים הנדרשים במכרז זה לרבות קבלת עדכונים שוטפים לחוקים ,תקנות,
הסכמים ,אמנות בינלאומיות ,תקשי"ר והודעות נש"מ או ספרים או דפי עדכון.
 0.2.10תצהיר בכתב  -תצהיר בכתב כמשמעותו בסימן א לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש]
התשל"ו.1971-
 0.2.11מידע משפטי – מידע משפטי על חוק ,תקנות ,הוראות שעה ,צווים ,אמנות הסכמים במדיה
דיגיטלית לרבות הוספת הערות שוליים בחוק ,בתקנות ובהסכמים של המוסד.
 0.2.12תקנות הנגישות – כלל החוקים ,ההוראות ,התקנות והתקנים הרלבנטיים להנגשת מידע משפטי
לבעלי מוגבלויות ומימושם בפועל ,לרבות:
 0.2.12.1חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – .1998
 0.2.12.2תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) ,התשע"ג. 2013-
 0.2.12.3תקן ישראלי  1918חלק .4
 0.2.12.4תקן ישראלי  5568של מכון התקנים להנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות.
 0.2.12.5הנחיות להנגשת תכנים באינטרנט .WCAG 2.0
 0.2.12.6כל הוראה ו/או דבר חקיקה שיפורסמו על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
וכל גוף רלבנטי אחר.
 0.2.12.7שינויים ועדכונים שיוכנסו מעת לעת בתקנות ובתקנים האמורים לעיל.
 0.2.13מפ"ל  /מסמך פנימי לבדיקה – פרוט אמות המידה ,המשקלות וההנחיות לבדיקת וניקוד ההצעות
למכרז.
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 0 . 3מינהלה
 0.3.1קבלת מסמכי המכרז
 0.3.1.1מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד ( ,)www.btl.gov.ilוהנוסח
המופיע בו הוא הנוסח המחייב.
 0.3.1.2ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המוסד ללא תשלום .אין בהורדת
חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו ,בכל דרך שהיא ,משום יצירת בעלות עליו.
 0.3.2רישום מוקדם למכרז
 0.3.2.1מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אשת הקשר למכרז ,כמפורט
בסעיף  ,0.3.4בהתאם למועדים המפורטים בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .0.0
 0.3.2.2הרישום יתבצע על ידי מילוי פרטי המציע על גבי העתק נספח  0.3.2ושליחתו לאשת הקשר
בדוא"ל.
 0.3.2.3רישום מוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.
 0.3.2.4פרטי המציע נדרשים לעורך המכרז ,בין היתר ,לצורך משלוח הבהרות והודעות שונות
הנוגעות למכרז.
 0.3.3השתתפות במכרז
 0.3.3.1הגשת הצעה למכרז זה איננה כרוכה בתשלום כל שהוא.
 0.3.3.2לצרכי סיוע למענה למכרז ,ניתן לקבל את המכרז כקובץ  Wordבדואר אלקטרוני ,באמצעות
פנייה לאיש הקשר .הנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המודפס והחתום הנמצא באתר
האינטרנט של המוסד .המציע אחראי לוודא בזמן השימוש בקובץ ה Word -שהנוסחים
זהים.
 0.3.4איש הקשר – איש הקשר מטעם המוסד לכל עניין הקשור למכרז זה הוא:
ברכה גברא
שם :
מנהל אגף בקרה ובדיקות תוכנה
תפקיד :
02-6463220
טלפון :
02-6528511
פקס :
המוסד לביטוח לאומי ,שד' ויצמן  ,13ירושלים 9543707
כתובת :
דוא"ל :
brachag@nioi.gov.il
 0.3.5נוהל העברת שאלות ובירורים
 0.3.5.1שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז ,בכל הנושאים ,יש להפנות בכתב בעברית לאשת
הקשר הנ"ל ,באמצעות דואר אלקטרוני בלבד (שאלות שיופנו בדרכים אחרות לא יענו).
0.3.5.2

שאלות ההבהרה יוגשו בפורמט של קובץ  WORDאו  EXCELבלבד (לא  )PDFבמבנה הבא:
מס' סידורי

0.3.5.3
0.3.5.4

מס' הסעיף במסמכי המכרז פרוט השאלה

יש להעביר את שאלות ההבהרה עד למועד המפורט בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף  0.0לא
יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.
ניתן יהיה להוריד את קבצי שאלות ההבהרה ותשובות המוסד מאתר האינטרנט של המוסד,
בכתובת  www.btl.gov.il :במדור מכרזים החל מהתאריך המפורט בטבלת ריכוז
התאריכים בסעיף . 0.0
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0.3.5.5
0.3.5.6

0.3.5.7

המוסד יהא רשאי לפרסם באתר האינטרנט שלו יותר מקובץ הבהרות אחד.
תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.
על המציעים לצרף להצעתם תדפיסים של כל קבצי הבהרות המוסד ,חתומים על ידי מורשי
החתימה של המציע.
מובהר בזאת ,כי במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המכרז לבין הבהרות המוסד,
הבהרות המוסד בכתב גוברות על הנוסח הקבוע במסמכי המכרז .במקרה שהמוסד פרסם
יותר מקובץ הבהרות אחד ,הנוסח האחרון של ההבהרות גובר על הנוסח המוקדם ,וזאת
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הנוסחים" .המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים
ועדכונים למסמכי המכרז ,לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שיהיה בכך צורך.
באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המוסד (בפרק המכרזים)
בכתובת  www.btl.gov.ilו/או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו ".

0.3.6

כנס מציעים :לא יתקיים כנס מציעים.

0.3.7

מסירת ההצעות

0.3.7.1

0.3.7.2

ההצעה תוגש בכתב בשפה העברית ,בשלושה עותקים זהים ותיערך בהתאם להנחיות
המפורטות בסעיף זה ובסעיף  0.9להלן .נספחים טכניים המצורפים להצעה יהיו באנגלית
ו/או בעברית.
כל אחד מהעותקים יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמן:

)1

מעטפה ראשונה תכיל מענה לפרקים  0-4במכרז ,וכמו כן ,כל הנספחים והאישורים
הדרושים ,בחוברת כרוכה .יש לצרף למעטפה הראשונה על המעטפה יש לרשום "מכרז מס'
ת ( 2018 )1מענה לפרקים ."0-4

)2

מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק ( 5פרק העלויות) מודפס וחתום על ידי מורשי החתימה
של המציע וכרוך בחוברת .יש לצרף למעטפה השנייה .על המעטפה יש לרשום "מכרז מס'
ת ( – 2018 )1מענה לפרק ( 5עלויות)".

 0.3.7.3יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש.
 0.3.7.4המציע יגיש הצעה אחת בלבד .המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע ,שהוגשו בשמות
שונים.
 0.3.7.5יש להכניס את שלושת העותקים של ההצעה ,על שני חלקיה למעטפה סגורה היטב או לארגז
חתום .על גבי המעטפה/הארגז יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד ,ללא סימן מזהה כל
שהוא.
 0 . 3 . 7 . 6יש למסור את ההצעות בתיבת המכרזים של המוסד ,הממוקמת בארכיב שבקומה  2בשדרות
וייצמן  13ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו ,עד לתאריך האחרון להגשת ההצעות המפורט
בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.0בשעה .12:00
ה מ ו ס ד ל א י ד ו ן ב ה צ עה ש ת ג י ע ל א ח ר ה מ ו ע ד ה נ " ל .
 0.3.7.7ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.
 0.3.7.8בתמורה למסירת הצעתו ,יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה .יש להקפיד על קבלת
אישור זה.
 0.3.7.9לתשומת לב המציעים:
בכניסה לבניין של המוסד מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות ,קיימת בעיית
חנייה בסביבה והפרעות כלליות בתנועה לירושלים וכדו' ,אשר עלולות לגרום לעיכוב בכניסה
לבניין המוסד ,לפיכך על המציע לקחת זאת בחשבון על מנת להגיש את ההצעה בזמן.
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0.3.8

תוקף ההצעות
ההצעה תהא בתוקף למשך שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,עד ליום
המפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף  0.0לבקשת המוסד ,יאריך המציע את תוקף ההצעה
וערבות ההגשה ,עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
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0.4

המפרט ()I
בקשה זו להצעות (להלן " -המפרט/המכרז") מכילה את הפרקים הבאים:

0.4.1

פרק מנהלה (פרק זה) מסומן כפרק .0

0.4.2

החלק הטכני (אפיון השירותים הנדרשים) ,המסומן כפרקים  ,1-4כדלקמן:
פרק  – 1פרק היעדים
פרק  – 2פרק היישום
פרק  – 3פרק הטכנולוגיה
פרק  – 4פרק המימוש
נספחי המכרז

הפרק מגדיר את מטרות המכרז ומספק מידע כללי על
המוסד.
הפרק מגדיר את הדרישות מהמציע.
הפרק כולל דרישות הנוגעות לפתרון הטכנולוגי המוצע
ולדרישות החומרה והתוכנה והשתלבותו במערך המחשוב
של המוסד.
הפרק כולל דרישות בנושא תכולת העבודה הנדרשת ונושאים
נוספים.
בהתאם לפירוט בתוכן העניינים.

0.4.3

פרק העלויות (ההצעה הכספית) ,המסומן כפרק .5

0.4.4

לפני העיון בחלקים אחרים של המכרז ,יש לקרוא היטב את הוראות פרק זה (פרק המנהלה) ,אשר
מפרט את תנאי הסף המנהליים ומגדיר במדויק את האופן בו יש להגיש הצעה למכרז זה.
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0.5

סיווג רכיבי המכרז ()I

 0.5.1השיטה  -רכיבי המכרז מסווגים לפי הסימון הבא:
 סעיף המובא לידיעה בלבד ,ולידו יש להשיב "קראתי והבנתי ומקובל)I (Information
עלי".
)G (General

 -סעיף הדורש תשובה כללית.

)M (Mandatory

 סעיף סף מנדטורי ) . (GO/NO GOתשובת המציע תהיה מסוג"קראתי והבנתי ומקובל עלי" ,או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג
" ."Sתשובה מהסוג האחרון יכולה להיות מתן הצהרה בנוסח שנקבע
ברכיב הסף ,או צירוף אישור או מסמך שנקבעו ברכיב הסף .חוסר
תשובה ,תשובה שאינה עונה לדרישה ,או תשובה לא ברורה ולא חד
משמעית בסעיף זה  ,תפסול את ההצעה על הסף.

&  - L (Mandatoryסעיף סף מנדטורי ) (GO/NO GOכמו סעיף בסיווג “ .”Mאם
המציע אינו עומד בדרישות של סעיף מסוג זה ,הצעתו לא תתקבל.
)Specific
המציע מוזמן להציע יכולות מעבר לנדרש בסעיף זה .הניקוד לסעיף זה
משתתף בשקלול הכולל של ההצעה .התשובה הנדרשת כמו בסיווג “.”S
)S (Specific

 רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת ,בהתאם לפירוט ולפורמטשנדרש במכרז בסעיף האמור.

)N (Non relevant

 סימון מיוחד לרכיבים שהושמטו במכרז ואין לענות עליהם .מטרתסימון זה היא לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות ,אלא השמטה
מכוונת.

0.5.2

אין להתנות על רכיבי הסף ואין להוסיף הערות ,תוספות או השלמות ,אשר לא נדרשו ברכיבי הסף.

0.5.3

ההצעה תשוקלל בסעיפים מסווגים  Sו.L -

0.5.4

סיווג המופיע בראש פרק או סעיף משנה תקף לכל הסעיפים והרכיבים שמתחתיו ,אלא אם צוין
אחרת בכותרת תת הסעיף הנדון או בסעיף עצמו.

0.5.5

בנוסף לסיווג ,יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף עצמו ולדרישות המנוסחות שם.

0.5.6

אופן הגשת ההצעה:
יש להקפיד על הגשת ההצעה למכרז בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 0.9
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0.6
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התחייבויות ואישורים בגין הגשת ההצעה ()M
כל האישורים והצהרות המציע הנדרשות בסעיפים הבאים הינן בגדר תנאי סף והן יינתנו ,רק
אם המציע כשלעצמו ,אכן עומד בדרישות שלגביהן נדרשות ההצהרות והאישורים ,אלא אם
נכתב במפורש שהדרישה האמורה מתייחסת למציע ו/או לקבלן המשנה מטעמו .כמו כן ,יש
לשים לב לתנאי סף נוספים המוגדרים בסעיפים אחרים במכרז ,דהיינו כל סעיף במכרז בסיווג
" "Mאו "."L

0.6.1

ערבות בגין הגשת ההצעה מבוטל

0.6.2

אישורים

 0.6.2.1אישורים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  -על המציע לצרף להצעתו כנספח 0.6.2.1
אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) התשל"ו( 1976-להלן " -חוק עסקאות גופים ציבוריים") כדלקמן:
 0.6.2.1.1אישור מפקיד מורשה כמשמעו בחוק עסקאות גופים ציבוריים או מרואה חשבון המעיד
שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 1975-להלן – "חוק מס ערך מוסף") או שהוא
פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס
ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 0.6.2.1.2אישור ניכוי מס במקור.
0.6.2.2

אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה – על המציע לצרף אישור עו"ד על מורשי החתימה
במכרז
ודוגמאות חתימה מטעם המציע ,בהתאם לנוסח בנספח 0.6.2.2
זה.

0.6.2.3

נסח חברה  /שותפות תקף

0.6.2.4

העתק תעודת רישום על היות המציע תאגיד הרשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידים.

0.6.2.5

עבור חברה או שותפות רשומה יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה
שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה
לפני רישום כתאגיד מפר חוק.

0.6.2.6

עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף מרשות
התאגידים (למעט אם טרם מלאו שנתיים לפעילותה ואינה זכאית לכך).
מציע שהוא תאגיד חייב להיות רשום בישראל ,בהתאם לדין החל עליו ,ללא חובות אגרה
שנתית בשנים שקדמו לתאריך הגשת ההצעה ושאינו רשום ברשם התאגידים כחברה מפרת
חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק ,על פי תיקון מס'  10לחוק החברות ,התשנ"ט
–  .1999מובהר שכל התנאים הנ"ל חייבים להתקיים במצטבר.
מציע שהוא חברה  /שותפות יצרף להצעתו תדפיס נסח חברה/שותפות עדכני מרשות
התאגידים ,הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת:
 ,Taagidim.justice.gov.ilכאסמכתה להיעדר חובות אגרה ושאינו רשום כחברה מפרת חוק
או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק ,כנספח .0.6.2.3

 0.6.2.7תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 0.6.2.7.1על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה בדבר אי תיאום מכרז,
כאמור בנוסח המחייב בנספח . 0.6.2.7
 0.6.2.7.2מובהר בזאת ,כי אם המציע הורשע בפסק דין חלוט על תיאום מכרז ,בשלוש השנים
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האחרונות שקדמו לתאריך ההגשה ,המוסד ידחה את הצעתו.
 0.6.2.7.3במקרה שמציע נמצא בחקירה או הורשע על תיאום מכרז ונמצא בהליכי ערעור ,המוסד
יהיה רשאי לדרוש ממנו הבהרות ומסמכים ולהחליט על דחיית הצעתו אם לאו ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.
 0.6.2.8תצהיר וותק מקצועי
 0.6.2.8.1על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה ,בהתאם לנוסח בנספח
 0.6.2.8על היותו בעל ניסיון מוכח של לפחות חמש שנים באספקת מידע משפטי
דיגיטלי.
 0.6.2.8.2כמו כן ,המציע יצהיר בתצהיר האמור בנספח  , 0.6.2.8כי יש לו וותק מוכח של לפחות
שנתיים בהפקת ספרים ערוכים להדפסה ויצרף דוגמאות של מספר ספרים שהדפיס.

 0.6.2.9תאגיד בשליטת אישה ()S
 0.6.2.9.1להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב ,1992 -
כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע ,יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר
כמפורט בסעיף האמור ,בהתאם לנוסח המצורף בנספח .0.6.2.9
 0.6.2.9.2יצוין כי אישור זה אינו חובה ומותנה בקיום המצב כאמור ובלבד שתאגיד המציע אינו
חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקיף או שותפות
הרשומה בישראל.
 0.6.3רשימת לקוחות וממליצים – ()L
על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה ,בהתאם לנוסח בנספח ,0.6.3
כדלקמן:
 0.6.3.1למציע יש לפחות  5לקוחות בישראל ,שהמציע בעצמו כקבלן ראשי סיפק להם מידע משפטי
במדיה מגנטית המוצע במכרז בין השנים  .2010-2017בין הלקוחות ניתן לרשום את המוסד
לביטוח לאומי.
מס'

שם הלקוח

שם איש הקשר

מייל

תפקיד

1
2
3
4
5
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0.6.3.2

מס'

שם הלקוח

למציע יש לפחות  2לקוחות בישראל ,שהמציע בעצמו כקבלן ראשי הכין עבורם ספר חוק או
תקנות להדפסה בין השנים  .2010-2017בין הלקוחות ניתן לרשום את המוסד לביטוח
לאומי.

שם איש הקשר

מייל

תפקיד

טלפון

נייד

המוסד יפנה למספר לקוחות זהה לקבלת המלצתם ,הפניה תעשה טלפונית ובהתאם לטיב
ההצעה ינוקדו המציעים
0.6.4

הצוות המוצע ליישום

0.6.4.1

הזוכה ימנה מנהל בכיר וקבוע מטעמו ,שירכז וינהל את כל השירותים שיינתנו מטעם
הזוכה למוסד ויהווה כתובת יחידה ( )SPOCכלפי המוסד בכל הנושאים הניהוליים
והמקצועיים הנוגעים למימוש מכרז זה (להלן – "מנהל לקוח").

0.6.4.2

עדכוני ספר החוק ,התקנות ,ההסכמים ,האמנות ,הצווים והוראות השעה יבוצעו ע"י
עורך דין מטעם החברה .והאחריות הכוללת לביצוע האמור באיכות ובטיב הנדרש
תהיה על הזוכה.

0.6.4.3

על המציע לפרט את שם או שמות העו"ד שיהיו אחראים לביצוע העדכונים .יש לפרט
את ניסיונם וכן לצרף תעודות השכלה וקורות חיים של העובדים שיהיו אחראים
לביצוע האמור .העו"ד יבחן על סמך ניסיונו והותק שלו בתפקיד.

0.6.4.4

הזוכה יהיה רשאי להחליף עובדים ,בכפוף לאישור מראש של מנהל הפרויקט במוסד.
בכל מקרה החילופין יבוצעו תוך חפיפה מתאימה עם העובד הקודם ,לשביעות רצונו
של המוסד ועל חשבונו של הזוכה.

0.6.4.5

מובהר בזאת ,כי המוסד לא ישלם לזוכה עבור שעות עבודה ו/או הוצאות נסיעה של
מנהל הלקוח .התשלום עבור שעות העבודה של עובדי הזוכה שיועסקו כלול בתשלום
הכולל של השירותים המוצעים על ידו.

0.6.5

זכות עיון בהצעה הזוכה

0.6.5.1

המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג( ,1993-להלן -
"תקנות חובת המכרזים") ,יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים ,שלא זכו במכרז,
לראות את הצעתו אם זכה .כמו כן ,מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך
לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו ,בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

0.6.5.2

מציע רשאי לציין מראש בתשובתו ,באופן מפורט ומנומק ,לנספח ( 0.6.5הצהרת
המשתתף במכרז) אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי.
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה
לעיון מציעים אחרים.

0.6.5.3

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלו בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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0.6.5.4

מודגש כי למרות האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג
כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא דרוש
כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

0.6.5.5

מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל יפנה לאיש הקשר במכרז ,בתוך  30יום
ממסירת החלטת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז.

0.6.6

הצהרת המשתתף במכרז
על המציע לצרף להצעתו הצהרה ,בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח  0.6.6במכרז ,חתומה על
ידי מורשה החתימה של המציע ,כי :

0.6.6.1

המציע קרא והבין את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה ,קיבל את כל
ההבהרות וההסברים אשר ביקש לדעת ,ברשותו הניסיון ,הידע ,הכושר ,המומחיות,
האמצעים הכספיים ,הארגוניים ,הטכניים ,משאבי אנוש וכל יתר האמצעים הנדרשים
לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה בשלמות ,ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים
הנדרש ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והכול בהתאם לדרישות המכרז.

0.6.6.2

המציע מסכים לכל תנאי המכרז והוא מתחייב למלא את כל דרישות המכרז כמפורט
במכרז זה ,אם יזכה בו ,בדייקנות ,ביעילות ,במיומנות וברמה מקצועית גבוהה ,לאורך
כל תקופת ההתקשרות ,והכול בכפוף להוראות המכרז ,הסכם ההתקשרות וההצעה.

0.6.6.3

המציע מצהיר בזאת שאינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל
או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה וכמו כן ,הוא אינו עומד בפני
חדלות פירעון.

0.6.7

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים

0.6.7.1

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב (כהגדרתו בסעיף  0.2.10בשמו ובשמם של בעלי
הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף  )) 0.2.10בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי
חוק שכר מינימום התשמ"ז , 1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-וגם עבירות על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

0.6.7.2

התצהיר האמור יוגש חתום ,בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח .0.6.7

0.6.7.3

המוסד ידחה הצעה אם המציע או מי מבעלי הזיקה אליו הורשעו בפסק דין ,ביותר
משתי עבירות ולא חלפה לפחות שנה אחת מתאריך ההרשעה האחרונה ועד לתאריך
ההגשה.

0.6.8

תצהיר בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

0.6.8.1

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב (כהגדרתו בסעיף  )0.2.10לפיו המציע מקיים את
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998-לעניין
הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
(תיקון מס'  ,)11התשע"ו ,2016-ככל שההוראות האמורות חלות עליו.

0.6.8.2

התצהיר האמור יוגש חתום ,בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח .0.6.8

0.6.9

תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים
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0.6.9.1

0.6.10

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב ,בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת
זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה ו/או השירותים ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות על פי מכרז זה ,בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח .0.6.9

זכויות קניין

 0.6.10.1על המציע להצהיר כי הוא בעל זכויות הקניין ,הקניין הרוחני (לרבות פטנטים ,סימני
מסחר ,זכויות יוצרים וכדומה) וזכויות אחרות כלשהן הגלומות בציוד ובתוכנות
המוצעות בהצעתו להלן – "זכויות הקניין") ,וכי אין כל מניעה או הגבלה להגישה
ולהתקשר לפיה עם המוסד על פי מכרז זה או הפרה של זכויות קניין של צד שלישי
כלשהו ,כתוצאה מכך.
 0.6.10.2במקרים בהם זכויות הקניין בציוד או בתוכנה או בחלקים מהציוד או בתוכנה שייכות
לצד שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות ,להנחת דעת המוסד,
למקור הזכויות של המציע להציע למוסד את הציוד והתוכנה .המציע יצרף אישור של
כל צד שלישי כאמור לעיל ,המאשר למציע להציע את הצעתו למכרז זה ,כמפורט בסעיף
( 0אישורי יצרן).
 0.6.10.3כמו כן ,המציע מתחייב לשפות ולפצות את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי
כלשהוא ,שתוגש נגד המוסד ,וקשורה בזכויות הקניין שבהצעה וכי המוסד לא יישא
בכל נזק בגין כך ,ובהתאם לאמור בהוראות סעיף  12ח' בהסכם ההתקשרות ,הרצ"ב
כנספח  0.7.3במכרז.
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0.7

התחייבויות ואישורים בגין זכייה במכרז ()M

 0.7.1ערבות בגין זכייה
 0.7.1.1הזוכה במכרז ימציא למוסד ,ביחד עם החתימה על ההסכם ,ערבות מקורית בלתי מותנית
לטובת המוסד ,לעמידה בתנאי ההסכם ,בסך של  ,₪ 35,000שתהיה תקפה למשך תקופת
ההתקשרות הראשונה  90 +יום.
 0.7.1.2אם ההסכם יוארך לתקופה נוספות ,על פי האמור בסעיף  0.16להלן ,הזוכה במכרז יתחייב
להאריך/לחדש את הערבות לעיל או להמציא למוסד ערבות מקורית בלתי מותנית לטובת
המוסד בסך של  ,₪ 15,000לעמידה בתנאי ההסכם ,וזאת למשך כל תקופת הארכה 90 +
יום לאחר סיומה.
 0.7.1.3כל הערבויות הנ"ל תהיינה צמודות ב 100%-למדד המחירים לצרכן עפ"י המדד הידוע ביום
החתימה על ההסכם .הערבויות האמורות יהיו ערבויות בנקאיות או ערבויות של חברת
ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א– . 1981
 0.7.1.4כל ערבות כאמור לעיל תוגש כערבות מקורית בנוסח המחייב המצורף בנספח  0.7.1למכרז
זה ,ללא תוספות ,השמטות או שינויים.
 0.7.1.5המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מקרה שהזוכה לא עמד
בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה ובהתראה בכתב של  30יום וזאת מבלי
לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר כדין.
 0.7.1.6מובהר בזאת ,כי במהלך  30הימים משליחת הודעת התראה על כוונת המוסד לחלט את
הערבות ,תינתן לזוכה הזדמנות אחרונה לתיקון ההפרות לשביעות רצונו של המוסד.
 0.7.2אחריות כוללת למתן השירותים
הזוכה יתחייב לתת אחריות כוללת לשירותים שיספק למוסד לאור זכייתו במכרז ,ויתחייב להקצאת
כוח אדם מקצועי ,מיומן ובעל ניסיון מוכח בהיקף ובאיכות שיידרשו לביצוע השירותים המוגדרים
במכרז זה ,וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות.
 0.7.3הסכם התקשרות
הזוכה מתחייב לחתום על הסכם לפי הדוגמא המצורפת בנספח  0.7.3במכרז זה .מכרז זה והבהרות
המוסד לשאלות ההבהרה של המציעים והצעת הזוכה בתשובה למכרז זה והבהרות ותשובות הזוכה
יהיו חלק בלתי ניפרד מההסכם שיחתם.
על המציע לחתום על ההסכם בנספח  0.7.3בראשי תיבות ולצרפו להצעה.
 0.7.4התחייבות לשמירת סודיות והגנת הפרטיות
הזוכה מתחייב שהוא עצמו וכל אחד מעובדיו שישתתף במימוש מכרז זה ,יחתום על התחייבות
לשמירת הסודיות והגנת הפרטיות ,הרצ"ב כנספח  0.7.4למכרז זה.
על מורשי החתימה של המציע לחתום על הצהרת הסודיות בנספח  0.7.4בראשי תיבות ולצרפה להצעה.
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0.7.5

הודעה על זכייה
הזוכה יתחייב לא לפרסם הודעה על קבלת העבודה  /הזמנה  /זכייתו אלא לאחר תיאום ואישור
נוסח ההודעה מראש ובכתב ע"י אשת הקשר ,כמפורט בסעיף .0.3.3.1

0.7.6

הזמנות עפ"י מכרז זה
המוסד רשאי להזמין חלק ממהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או
בשלבים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

0.8
0.8.1

זכויות המוסד – מוציא המכרז
ביטול המכרז
המוסד רשאי לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז חדש או לדחות את ביצוע המכרז וזאת עפ”י
שיקול דעתו הבלעדי ,ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה
זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

 0.8.2בחירת הזוכה
 0.8.2.1אין המוסד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה אחרת.
 0.8.2.2המוסד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה ,לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישת סף ( Mאו  ,)Lאו בשל
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המוסד מונע הערכה ו/או החלטה
כדבעי ,ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במכרז .היה והמוסד
יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במכרז ,יראו אלו
כבטלים ולא יחייבו את המוסד.
0.8.3

בקשת הבהרות והשלמות מידע
המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם ,בכפוף
לחוק חובת המכרזים.
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מבנה הצעת המציע

0.9
0.9.1

הצעת המציע תוגש בכתב בעברית ותיערך בהתאם למבנה הבא:

0.9.2

הצעת המציע תוגש בשני חלקים ,כדלקמן:

0.9.2.1

0.9.2.2

0.9.3

חלק ראשון  -המענה המנהלי והטכני יערך בחוברת כרוכה ,הכוללת:
מכתב פתיחה חתום על ידי מורשי החתימה.
)1
מענה מפורט ושלם לכל סעיפי המכרז בכל אחד מהפרקים  0עד  ,4אחד
)2
לאחד.
נספחי ההצעה ,בהתאם לפירוט בסעיף  0.9.10להלן.
)3
תדפיס של חוברת המכרז וכל מסמכי הבהרות המוסד ,כפי שהתפרסמו
)4
באתר האינטרנט של המוסד ,כאשר כל דף ודף חתום בחותמת של המציע
וחתימת מורשה חתימה מטעמו.
חלק שני – ההצעה הכספית תיערך בחוברת כרוכה ,ותכלול מענה לפרק ( 5פרק העלויות),
בהתאם למבנה המפורט להלן ובפרק  5במכרז.

מבנה המענה יהיה תואם בסעיפיו "אחד לאחד" למבנה המכרז .לדוגמא :סעיף  0.6.2בהצעה יכיל
תשובה לסעיף  0.6.2במכרז ,סעיף  4.2.2בהצעה יכיל תשובה לסעיף  4.2.2במכרז וכדו' .אין לדלג
על סעיפים במענה למכרז.
הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה עלולה להידחות על הסף.

0.9.4

מבנה התשובה בכל סעיף יהיה בהתאם לסיווג הסעיף במכרז ,L,M,G,S,I :כמוגדר בסעיף 0.5
לעיל .המציע אינו רשאי להוסיף הערות ו/או הצעות משלו ו/או לגרוע ו/או להתנות על הוראות
המכרז .אם יעשה כן ,הדבר לא יילקח בחשבון בבדיקת הצעתו.

0.9.5

לסעיף בסיווג שלגביו אין צורך בתשובה ייכתב בהצעת המציע "קראתי והבנתי ומקובל עלי".
במקרה של סעיף ראשי או סעיף משנה הכולל סעיפים ורכיבים מתחתיו ואין צורך בתשובה לגבי
כל אחד מרכיבי הסעיף האמור ,מספיק לכתוב בהצעת המציע בתשובה לסעיף הראשי או לסעיף
המשנה בלבד "קראתי והבנתי ומקובל עלי" ,ואין צורך לענות בנפרד על כל אחד מרכיבי הסעיף
האמור.

0.9.6

על המציע לצלם או להעתיק את פרק העלויות (פרק  )5במכרז זה בשלמות ,ככתבו וכלשונו ,למלא
את כל טבלאות המחירים בפרק העלויות בשלמות ,בדייקנות ובהתאם להנחיות שם ולצרף לחלק
השני בהצעתו (להצעה הכספית).

0.9.7

כל עמוד בהצעה על שני חלקיה ,לרבות הנספחים להצעה ,יוחתם בחותמת הרשמית של המציע.
בדף הראשון/הפותח של ההצעה ובכל אחד מהדפים בהצעה הכספית (צילום פרק  )5תהא גם
חתימת מורשי החתימה מטעם המציע.

0.9.8

תיקונים בכתב יד ,אם יהיו ,יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת מורשי חתימה וחותמת
ליד התיקון.

0.9.9

נספחי ההצעה
יש להקפיד לצרף להצעת המציע את כל הנספחים ,האישורים וההצהרות שנדרשו במכרז ,ערוכים
וחתומים כנדרש ולרכז אותם בפרק הנספחים בחלק הראשון של המענה ,לרבות מכתבי התשובה
של המוסד לשאלות ההבהרה של המציעים ,חתומים על ידי מורשי חתימה של המציע ,כמפורט
בטבלה הבאה:
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סעיף
המכרז

מס' נספח שם הנספח

הערות

0.3.2

טופס פרטי המציע המבקש
להרשם למכרז
0.3.2

יש למלא את הטופס ולשלוח בדוא"ל לאשת
הקשר כדי להרשם כמציע במכרז ולקבל הבהרות
והודעות מהמוסד .מילוי ושליחת הטופס אינם
תנאי להגשת הצעה למכרז.

0.3.5.6

הבהרות
מסמכי
המוסד 0.3.5.6
לשאלות הבהרה למכרז זה

יש להקפיד שמסמכי ההבהרות יחתמו על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע.

0.6.2.1

אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס).

פנקסי

0.6.2.1

אישורים על ניהול
חשבונות ורשומות

0.6.2.2

אישור מורשי חתימה ודוגמאות 0.6.2.2
חתימה

0.6.2.3

נסח חברה  /שותפות תקף

0.6.2.3

תדפיס נסח חברה/שותפות מרשות התאגידים
ללא חובות אגרה לרשות התאגידים וללא רישום
כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום
כחברה מפרת חוק.

0.6.2.4

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

0.6.2.4

בהתאם לנוסח המחייב בנספח .0.6.2.4

0.6.2.5

תצהיר ותק מקצועי

0.6.2.5

הצהרת המציע על גבי צילום נספח 0.6.2.5

0.6.2.6

תאגיד בשליטת אישה

0.6.2.6

אישור רו"ח ותצהיר על גבי צילום נספח 0.6.2.6

0.6.3

שמות לקוחות ממליצים

0.6.3

שמות לקוחות ממליצים

0.6.6

הצהרת המשתתף במכרז

0.6.6

הצהרת המשתתף במכרז על גבי צילום נספח
0.6.5

0.6.7

תצהיר בדבר העדר הרשעות 0.6.7
בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים

תצהיר עו"ד על גבי צילום נספח 0.6.6

0.6.8

תצהיר בדבר קיום חוק שוויון 0.6.8
זכויות לאנשים עם מוגבלות

תצהיר עו"ד על גבי צילום נספח 0.6.7

0.6.9

תצהיר בעניין שמירת זכויות 0.6.9
עובדים

תצהיר עו"ד על גבי צילום נספח 0.6.8

אישור עו"ד על גבי העתק נספח 0.6.2.2

0.6.10

זכויות קנין

0.6.10

הצהרת המציע

0.7.3

הסכם התקשרות

0.7.3

יוגש על גבי צילום נספח  0.7.3בחוברת המכרז.

0.7.4

הצהרה לשמירת סודיות והגנת 0.7.4
פרטיות

יוגש על גבי צילום נספח  0.7.4בחוברת המכרז.

יש לשים לב לתנאי סף נוספים המוגדרים בסעיפים אחרים במכרז ,דהיינו כל סעיף בסיווג L/M
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0.10

בעלות על המכרז ועל ההצעה ()I

0.10.1

בעלות על המכרז ושימוש בו
מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המוסד ,אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד .אין
להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה ע"י המציע.

0.10.2

בעלות על ההצעה ושימוש בה
הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המציע .המוסד מתחייב לשמור את תוכן
הצעת המציע במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא
לצורכי מכרז זה (למעט מסירת מידע ,הקשור להצעות  ,כמתחייב מחוק חובת המכרזים
ותקנותיו).

0.11

שלמות ההצעה ואחריות כוללת (קבלן המשנה) ( )Mמבוטל

0.12

סמכות השיפוט ()I
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה ,או בכל תביעה הנובעת מהליך
ניהול מכרז זה ,תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

0.13

מספר ההצעות ()I
המציע יגיש הצעה אחת בלבד .המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע ,שהוגשו בשמות שונים.
כמו כן ,לא ניתן להגיש הצעות משותפות למספר מציעים .במידה ויוגשו מספר הצעות מאותו מציע,
תפסל ההצעה.

0.14

תהליך בחירת הזוכים ()I

0.14.1

בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף המוגדרים במכרז ואשר מסומנים ב M -ו. L -

0.14.2

דירוג איכות להצעות שיעמדו בכל תנאי הסף ,בהתאם לטיב המענה לדרישות המכרז המסומנות
ב L -ו.S -

0.14.3

ציון איכות משוקלל מינימאלי להצעה הינו  80מתוך  100נקודות אפשריות להצעות שעמדו בתנאי
הסף .אם לאחר דירוג ציוני האיכות המשוקללים לכל ההצעות לא תימצאנה הצעות עם ציון
איכות  ,80ציון האיכות המינימאלי יהיה  75מתוך  100נקודות)M( .

0.14.4

בחינת הצעת המחיר המצטברת וניקודה בהתאם לנוסחא הבאה:
סה"כ הצעה הנמוכה (מכלל ההצעות שעברו לשלב המחיר)
ציון הצעת המחיר = * 100
סה"כ הצעה הנוכחית

0.14.5

שקלול מרכיבי האיכות והעלות ,כאשר משקל האיכות בציון המשוקלל הוא  60%ומשקל העלות
בציון המשוקלל הוא  40%בהתאם לנוסחא הבאה.
ציון
סופי

0.14.6
0.15
0.15.1

*
=
40%

ציון
מחיר

ציון
+
 * 60%איכות

דירוג המציעים בהתאם לציון המשוקלל
שמירת סודיות ואבטחת מידע ()M
אי פרסום מידע :הזוכה מצהיר בזה ,שידוע לו ,כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לשם ביצוע
התחייבויותיו עפ” י מכרז זה וכל תוצרי העבודה על פי מכרז זה ,אין לפרסמם ,ועליו להחזירם
למוסד בתום השימוש .ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות
בין הצדדים.
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0.15.2

שמירת סוד :הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אחר
כל תוצר עבודה עפ"י מכרז זה וכל מסמך ו/או ידיעה ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו אליו בקשר או
בעת ביצוע התחייבויותיו עפ”י מכרז זה .תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפים  91ו 118 -לחוק
העונשין ,התשל"ז – ,1977שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה  ,לרבות
קבלן ,עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה ,תשי"ח – .1958

 0.15.2.1שמירת סוד ע"י עובדי הזוכה:
הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות,
0.15.2.1.1
והעונש על אי מילוייה.
המוסד יהא רשאי להחתים את עובדי הזוכה (לרבות עובדי קבלן),
0.15.2.1.2
שיועסקו במוסד במימוש מכרז זה ,על הצהרת סודיות לפי הדוגמא
המצורפת בנספח  ,0.7.4לגבי כל מידע שיוודע להם במסגרת עבודתם
על פי ההסכם.
0.15.3

נהלי אבטחת המידע :
יהיו לפי הנהוג במוסד ,וכן בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  1981והתקנות
שהוצאו לפיו .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הזוכה מתחייב לשמור בסודיות מלאה
ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של קבצי המחשב והמסמכים שיימסרו לו על ידי המוסד,
ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו שיעסקו בביצוע ההסכם.

 0.15.3.1חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:
 היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות;
 פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי;
 נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;
 הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד;
 רעיונות ,תפיסות ,ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים
במידע של המוסד ,ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע
בהתאם למכרז זה;
 על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי חלוט.
 0.15.3.2אין באמור בסעיף  0.15.3.1משום מתן הרשאה לזוכה לגלות ,לפרסם או להפיץ ,אלא
כמפורט בכל מקום אחר בהסכם:
 את המקור של המידע הנלווה;
 כל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של המוסד;
 תוכניות עסקיות של המוסד.
0.15.4

0.16

עובדי הזוכה ו/או מי מטעמו ,שיעבדו באתרי המוסד ,יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות
במוסד ,אם יתבקש על ידי מנהל אבטחת המידע במוסד .הזוכה יתחייב לקבל מראש ובכתב את
הסכמת מנהל אבטחת המידע של המוסד לגבי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו ,המועסק בביצוע
עבודות על פי מכרז זה ומנהל אבטחת המידע יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד
פלוני של הזוכה ו/או מי מטעמו מכל טעם שימצא לנכון ,ומבלי שיהא עליו לפרשו .המוסד לא יהא
חייב לפצות את הזוכה בגין הפסדים או הוצאות שייגרמו לו ,אם ייגרמו ,כתוצאה מאי מתן אישור
כאמור .אין באישור המוסד להעסקת עובד כלשהו כדי לפטור את הזוכה מאחריותו לפי הסכם זה
או לפי כל דין  ,ואין בכך מניעה מהמוסד לדרוש החלפת עובד כל שהוא.
מחירים ותנאי תשלום ()I
אופן הגשת ההצעה הכספית ותנאי התשלום וההצמדה מוגדרים בפרק  5של מכרז זה.
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0.17

תקופת ההתקשרות ()M

0.17.1

תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של חמש שנים מתאריך החתימה על ההסכם עם הזוכה
במכרז .המוסד יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל
אחת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ,וזאת בהודעה לזוכה בתוך  30ימים לפני תום תקופת
ההתקשרות או תקופת ההארכה .תקופות ההתקשרות המוזכרות לעיל מותנות אישור תקציבי
ובקבלת הזמנת עבודה מטעם המוסד מידי שנה.

0.17.2

באם תוארך ההתקשרות ,יהיה על הזוכה לחדש את הערבות לתקופת ההארכה ועוד  90יום ,וזאת
גם אם יאחר המוסד במתן הודעה לזוכה על הארכת תקופת ההתקשרות.

0.18

תנאים כלליים ()M

0.18.1

הזו כה לא יהא רשאי להמחות (להסב) את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן
לאחר ,אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד לכך .הזוכה יתחייב כי במקרה
שיעבור לבעלות חברה אחרת ,או גוף אחר ,ימשיך הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז
זה.

0.18.2

הזוכה יהיה אחראי לכל נזק ,אשר עלול להגרם למוסד עקב מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדיו
או שלוחיו או כל מי מטעמו במסגרת פעולתם לפי מכרז זה.

0.18.3

המוסד יהא זכאי לקזז ו/או לחלט את סכום ערבות הביצוע כאמור בסעיף  0.7.1בגין כל נזק
שייגרם למוסד ע"י הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו .כמו כן ,המוסד יהא זכאי לקזז כל נזק
שיגרם לו ע"י הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מכל סכום שיגיע לזוכה ,בכפוף למתן הודעה
מראש ובכתב של  7ימים.

0.18.4

הזוכה יהא אחראי עפ"י דין לכל הנזקים שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או מי מטעמו
ו/או לכל צד שלישי שנבעו ממעשיו או ממחדליו של הזוכה ו/או של עובדיו ו/או של כל מי מטעמו,
והמוסד לא יישא בכל תשלום הנובע מכך.

0.18.5

הזוכה יבטח על חשבונו הוא אצל מבטח מורשה כדין בישראל לטובתו ולטובת המוסד יחדיו מפני
נזק ו/או אוב דן ,העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע השירותים שיספק הזוכה
למוסד לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ,לרבות עובדי הזוכה או מי מטעמו ,עובדי המוסד וכל אדם
אחר הנמצא בשירותו .הזוכה ימציא העתק מן הפוליסה למוסד או לחילופין ימציא למוסד אישור
מהמבטח האמור על קיום ביטוחים כנדרש במכרז זה ואשר יכלול את מספרי הפוליסות
הרלוונטיות ,אם יידרש לכך על ידי המוסד.

0.18.6

הזוכה יפצה וישפה את המוסד על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל וכיוצ"ב שיתעוררו
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,זכויות יוצרים ,מדגמים ,סימני מסחר או זכויות דומות בדבר
מוצרי חומרה ותוכנה ,אשר יסופקו ע"י הזוכה או מי מטעמו למוסד ,ובכפוף לאמור בסעיף ( 12ח)
להסכם.

0.18.7

הזוכה הינו קבלן עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבינו ו/או לבין עובדיו ו/או
מי מטעמו ,אשר מועסקים ע"י הזוכה במסגרת פעולתם לפי מכרז זה .כל הנחיה ,הדרכה והוראה
שניתנו או יינתנו ע"י נציגי המוסד דינן כדין הנחית מזמין בלבד ,ולא ייווצרו כל יחסי עובד
ומעביד .כמו כן ,לא תשחרר כל הדרכה ,הנחיה או הוראה כנ"ל את הזוכה מהתחייבויות לפי
מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.

0.18.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במכרז זה לאמור בהצעת המציע ,יחייב את
הצדדים אך ורק האמור במכרז .כל תוספת ו/או הסתייגות ו/או שוני בהצעת המציע לעומת המכרז
בטלים בזאת ,ולא יחייבו את הצדדים להסכם על אף בחירת הצעת הזוכה והתקשרות המוסד
עימו עפ"י הסכם זה.
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0.19
0.19.1

הפסקת ההתקשרות ()M
המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .באם
יחליט המוסד להפסיק את ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,יעביר המוסד התראה על כך בכתב לזוכה,
 60יום מראש (להלן " -הודעה מוקדמת").
למרות האמור לעיל ,המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות ללא צורך בהודעה מוקדמת,
בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
א.
ב.
ג.

במידה שהזוכה הינו תאגיד  -במקרה שימונה לו מפרק סופי או זמני ובלבד שהמינוי
האמור לא בוטל בתוך  30יום.
במידה שהזוכה הינו אדם פרטי  -במקרה שיוכרז כפושט רגל או יהפוך לבלתי כשיר
משפטית ,ובלבד שההכרזה האמורה לא בוטלה בתוך  30יום.
הזוכה הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.

0.19.2

בתקופת ההודעה המוקדמת ,על הזוכה למלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים ,ההתחייבויות
וכל המוטל עליו ,על פי תנאי המכרז ,עד סיום עבודתו במוסד.

0.19.3

הזוכה יתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו ,על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום
ההסכם לפי סעיף זה.

0.19.4

הביא המוסד את ההסכם או חלק ממנו לידי סיום ,לפי סעיף זה ,ימסור הזוכה למוסד בתוך פרק
זמן סביר שיתואם בין הצדדים ,כל דבר המהווה רכוש המוסד ,לרבות תיעוד וקוד מקור של רכיבי
תוכנה שפותחו עבור המוסד כחלק ממימוש מכרז זה ,וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם
עבורו על ידי המוסד לצורך ההסכם ,וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

0.19.5

המוסד רשאי להפסיק ההסכם עם הזוכה בכל עת ,לאחר מתן הודעה מוקדמת לזוכה כאמור
בסעיף  0.19.1ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד .במקרה זה ,התשלום היחיד לו יהא הזוכה
זכאי ,הינו רק עבור מה שסופק ו/או בוצע ע"י הזוכה ,עד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי המוסד,
ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד .הזוכה יתחייב לפעול
ולנקוט בכל האמצעים שברשותו ,על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום ההסכם לפי סעיף זה.

0.19.6

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בכל מקרה ,התשלומים שישולמו על ידי המוסד לזוכה ,כאמור
לעיל ,לא יעלו על סה"כ המחיר שהיה על המוסד לשלם לזוכה ,אלמלא הביטול.

0.19.7

על הזוכה להתחייב לבצע חפיפה מסודרת עם מי שיבוא במקומו ,וזאת ללא כל תוספת עלות שהיא,
מעבר להוראות פרק העלויות – פרק  5במכרז.

0.19.8

נוהל התשלום לזוכה בתקופת ההודעה המוקדמת ,כמוגדר בהוראות סעיף  10להסכם ובפרק
העלויות (פרק  )5במכרז זה.
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0.20
0.20.1
0.20.2

0.20.3
0.20.4

0.20.5

אמנת השירות ()SLA
אמנת השירות בסעיף  4.5מגדירה מדדי איכות ולוחות זמנים מרביים לביצוע השירותים
הנדרשים במכרז זה.
הזוכה יתחייב לספק את כל השירותים הנדרשים ממנו עפ"י מכרז זה ברמה מקצועית גבוהה,
באיכות מעולה ובלוח הזמנים הנדרש על ידי המוסד ,והכול בהתאם לתנאי אמנת השירות בסעיף
 4.5ועל פי דרישות המוסד הספציפיות בכל הזמנת עבודה ועבודה.
המוסד יפקח ויעקוב אחר רמת השירות ,שיספק הזוכה למוסד בפועל.
המוסד יהא רשאי לקנוס את הזוכה בקנס כספי ,בהתאם למוגדר בסעיף  4.5.2בכל מקרה של
הפרת תנאי אמנת השירות המוגדרים במכרז זה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.
המוסד יקזז את הקנסות מהתשלומים המגיעים לזוכה מאת המוסד.
במקרים של הפרות חמורות או הפרות חוזרות ו/או מתמשכות של תנאי אמנת השירות ,לפי
קביעתו הבלעדית של המוסד ,המוסד יהא רשאי שלא למסור עבודות לזוכה לתקופה קצובה או
להקטין את היקפי העבודות ,שימסרו לזוכה או לחלט את הערבות או חלק ממנה או אף להפסיק
את ההתקשרות עם הזוכה וזאת בנוסף לסעדים אחרים ,שיעמדו לרשותו של המוסד במקרה של
הפרת ההסכם על ידי הזוכה.
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.1

פרק היעדים ()I
 1 . 1הלקוח/המשתמש העיקרי
עובדי המוסד לביטוח לאומי ,האחראים על תשלומי הגמלאות השונות להם זכאים המבוטחים
וגביית דמי ביטוח וחובות .זכאות המבוטחים לגמלאות נקבעת בהתאם לחוקים ,תקנות,
הסכמים ופסקי דין .זמינות ,ייעילות ונוחות הגישה של עובדי המוסד למידע משפטי רלוונטי
הנו קריטי לפעילות המוסד.





הלשכה המשפטית.
מומחי ביטוח בתחומי הפעילות השונים של המוסד.
פקידי קבלת קהל.
אזרחים.

 1 . 2יעדי המכרז
המוסד מבקש לבחור זוכה המתמחה באספקת מידע משפטי ,על מנת לתחזק את מאגר המידע
הקיים במוסד .לעדכן ו/או הוסיף חוקים ,תקנות ,פסקי דין וכו' לרבות שמירת הסטוריה של
השינויים השונים.
 1 . 3אתרי המוסד
המוסד מפעיל ומתחזק כיום ,כ 100 -אתרים בכל רחבי הארץ ,המשרתים כ 4,000 -משתמשים.
למוסד פורטל ארגוני שכל המידע המשפטי מופיע בו ,אשר ישמש חלק מעובדי המוסד .המוסד
מפיק ספרים לשימוש הפקידים ועורכי הדין של המוסד.
המידע המשפטי הרלוונטי למוסד מופיע גם באתר האינטרנט של המוסד.
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פרק היישום ()L

.2

 2 . 0כללי ()I
2.0.1

פרק היישום מגדיר את הדרישות הפונקציונאליות המבוקשות מהמציע.

2.0.2

על המציע להתייחס לכל אחת מהדרישות בפרק זה ,אחת לאחת ,ולהשיב עליהן באופן ענייני,
מדויק ומפורט ,בהתאם לסיווג הסעיפים ,כמוגדר בסעיף .0.5

2.0.3

תשובות כלליות וסתמיות מסוג "כן/לא"" ,קראתי והבנתי" וכדו' ביחס לסעיפים בסיווג  L, Sלא
תתקבלנה .חובה לענות על כל הסעיפים.

2.0.4

נדרש כי קבצי המידע יעמדו בכל הדרישות בסיווג " "L/Mהמוגדרות במכרז בכלל ובפרק  2בפרט,
נכון למועד ההגשה וללא צורך בפיתוחי תוכנה ,אלא אם כן ,נכתב אחרת לגבי הדרישה האמורה.
()M
פונקציות ראשיות

2.1
2.1.1

דרישות כלליות

 2.1.1.1המידע המבוקש משמש את הלשכה המשפטית של המוסד ,פקידי המוסד והציבור הרחב.
 2.1.1.2המידע המשפטי יועבר בגופן  .DAVID12הערות השוליים ב .DAVID10 -כותרות של פרקים
וחוקים ב.DAVID14 -
 2.1.1.3כמויות
המוסד מעדכן כיום בשוטף  1,200חוקים ,אמנות ,הסכמים ,תקנות ,תקשי"ר והודעות
נש"מ (להלן – "מאגר") ועדכונן בשוטף ע"י הזוכה לפי המפורט להלן:
סוג
אמנות
הודעות
הוראות שעה
הסכמים
חוקים
מבוא
נש"מ
צווים
תקנות
תקשיר
אחר
דרישות חדשות בנוסף למאגר הקיים
סכום כולל

סה"כ
57
1
7
37
129
15
2
294
643
10
5
60
1,260

פירוט של רשימה זו מופיע בנפסח  .2.1.1.3כאשר חלק מהחוקים ,תקנות ,צווים וכו' מופיע
באתר החיצוני של המוסד (כן בטבלה) וחלק לא ,פירוט מופיע בטבלה.
על המציע להערך לגידול של תוספת של  60חוקים ,תקנות ,צווים ,הסכמים ,אמנות או
הוראות שעה במהלך השנים ושעלותם תכלל במחיר הבסיסי.
גידול מעבר לכך ,ישולם לפי החלק היחסי של עלות לחוק  /תקנות וכו' לדוגמא  :מספר
העדכוני שבוצעו = ,Zעלות עדכונים =  ,Xתוספת העלות= Y =)Z-1260(*X/1260
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2.1.2

פרוט הפונקציות הראשיות הנדרשות במכרז

2.1.2.1

עדכון ספר החוק של המוסד
עדכונים שוטפים של ספר החוק של המוסד לביטוח לאומי לרבות הוספת הערות
שוליים המכילות מידע לגבי ההיסטוריה של התיקון .תיקוני החוק הרלוונטיים,
הערות מבוא ולוחות.

2.1.2.2

עדכון ספר התקנות ,צווים והוראות שעה של המוסד
עדכונים שוטפים של ספרי התקנות ,צווים והוראות שעה של המוסד לרבות הוספת
הערות שוליים המכילות מידע לגבי ההיסטוריה של התיקון .תיקוני התקנות
הרלוונטיות ,הערות מבוא ולוחות.

2.1.2.3

עדכון חוקים ,תקנות ,צווים והוראות שעה שהמוסד אמון על ביצועם
עדכונים שוטפים של החוקים ,התקנות ,צווים והוראות שעה שהמוסד אמון על
ביצועם לרבות הוספת הערות שוליים המכילות מידע לגבי ההיסטוריה של התיקון.
תיקוני החוק והתקנות ,הערות מבוא ולוחות.

2.1.2.4

עדכון הסכמים שהמוסד אמון על ביצועם
עדכונים שוטפים של הסכמים לרבות הוספת הערות שוליים המכילות מידע לגבי
ההיסטוריה של התיקון .תיקוני סעיפי ההסכם והערות מבוא ולוחות.

2.1.2.5

עדכון אמנות בינלאומיות שהמוסד אמון על ביצועם
עדכונים שוטפים של האמנות הבינלאומיות שהמוסד אמון על ביצועם לרבות הוספת
הערות שוליים המכילות מידע לגבי ההיסטוריה של התיקון .תיקוני סעיפי האמנה
והערות מבוא .האמנות הבינלאומיות מופיעות בעברית ,באנגלית ולעיתים בשפה זרה
נוספת.

2.1.2.6

עדכון חוקים ותקנות אחרים
עדכונים שוטפים של חוקים ותקנות ,צווים והוראות שעה אחרים לרבות הוספת
הערות שוליים המופיעות בספרי החקיקה השונים .עדכונים אלו מסייעים לעבודתם
של פקידי המוסד והיועצים המשפטיים.

2.1.2.7

תקשי"ר והודעות נש"מ
עדכונים שוטפים של התקשיר והודעות נש"מ .עדכונים אלו מסייעים לעבודתם של
פקידי המוסד.

2.1.2.8

הפקת ספרים
א .הפקת ספרים ערוכים לבית הדפוס במבנה  PDFלפי אינדקס של חוקים ,תקנות,
צווים ,הוראות שעה שיוגדרו על ידי המוסד לכל ספר .מובהר כי בספר יכולים
להופיע גם חלקים מפרק או סעיף .כל ספר יכיל תוכן עניינים ,עימוד לימין
ולשמאל עם הכותרות בצידי הספר והערות שוליים המתייחסות לכל סעיף וסעיף
באותו דף.
ב .המוסד לביטוח לאומי מדפיס כ 2-3 -ספרים בשנה מהמפורט להלן :
 .1חוק הביטוח הלאומי וחוקים נלווים
 .2תקנות הביטוח הלאומי גמלאות
 .3תקנות הביטוח הלאומי גביה ובריאות
 .4רשימת מבחנים ולקט סעיפי חוק ותקנות
בכוונת המוסד להדפיס גם את האמנות בינלאומיות.
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ג .מבנה הספר כמפורט להלן :
 .1לכל ספר יופיע בדף הראשון ריכוז של כל החוקים  /התקנות המופיעים
בספר.
 .2יש להשאיר עמוד להקדמה של המוסד לספר ,התוכן יועבר לזוכה
בסמוך להפקה.
 .3בכל ספר יופיע תוכן עניינים לפי חוק  /תקנה פרקים וסעיפים עם מראה
מקום של העמוד בספר.
 .4בכל ספר יכולים להיות מספר חוקים ו/או תקנות ו/או הסכמים ו/או
צווים ו/או הוראות שעה ו/או חלקים מפרקים ו/או סעיפים.
 .5בחלק מהספרים יש מחיצות בין החלקים השונים של הספר.
 .6לכל ספר תופק רשימה מסודרת מראש על תכני הספר .על הזוכה לערוך
אותם לפי הסדר המבוקש ע"י המוסד.
 .7גודל דף להדפסה ".23.7" / 16.5
 .8כמות העמודים בספרים :




ספר החוק מופק בשני ספרים ,כ 1,000 -עמודים.
ספר התקנות בגמלאות מופק בשני ספרים ,כ 700 -עמוד.
ספר התקנות גביה ,ספר אחד כ 400 -עמוד.

 ספר המבחנים ,ספר אחד כ 350 -עמוד.
 המוסד מתעתד להדפיס ספר הסכמים או ספר אמנות.
 .9קבלת קבצים מוכנים להדפסה ב ,WORD -או  PDFאו  XMLלפי דרישות
המוסד.
 .10מספור העמודים – בכל הפקה חדשה מספור העמודים מתחיל מחדש.
2.1.2.9

עדכון הערות השוליים של חוקים ותקנות הרלוונטיות למוסד
על המציע להיערך לעריכת הערות השוליים של סעיפי החוק והתקנות הרלוונטיות
למוסד במבנה המבוקש על ידי המוסד .מובהר בזאת כי על הערות השוליים להופיע
בסעיף הרלוונטי וכן במבוא ובסעיפים נוספים לפי ניתוח של המציע ולפי המקובל
במוסד .במידה והערת השוליים גולשת לעמוד נוסף ,יש להוסיף עמוד עד אשר יתחלף
הסעיף  /תת הסעיף.

 2.1.2.10סוגי הקבצים
 המוסד מבקש לקבל בנוגע לכל החוקים והתקנות קבצי  WORDו -קבצי PDF
טקסטואלים.
 יתכן והזוכה יתבקש להיערך להעברת קבצים במבנה .XML


בנוגע לחוק המוסד לביטוח לאומי וכן לגבי חוקים נוספים יתבקש הזוכה לפרק את
החוק למספר קבצים לפי פרקים.



אחת לרבעון קלנדרי יועברו כל הקבצים למוסד ע"י הזוכה ב DVD -בקבצי
ו PDF -טקסטואלי או ב XML -במידה וידרש לכך.
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 2.1.2.11עקרונות עיצוב המסמכים
ספרי החוק והתקנות יערכו בקובץ  WORDבמבנה טבלאי ,כאשר כל הערת
א.
שוליים תופיע עם סימון במקום המיועד לכך בסעיף /בפרק ותופיע בחלק
התחתון של הדף .לפי דוגמא המפורטת בנספח  2.1.2.12א'.
כל קובץ כזה יומר במקביל לקובץ  PDFטקסטואלי.
מובהר בזאת כי הערות השוליים שיעודכנו ע"י החברה יכללו ניתוח של
התיקון הנדרש והוספת העדכונים הן בהערות המבוא והן בסעיף הרלוונטי
כולל ציון מקום הפרסום של התיקונים השונים בכל חוק או תקנה של
הביטוח הלאומי.
בגרסת ההדפסה יופיעו המסמכים במבנה טבלאי ,כשצד ההדפסה יתחלף,
ב.
יוחלף גם צד הכותרות בטור הראשון (ימין שמאל) ולכל צד יוכנסו הערות
השוליים המקבילות לו .במקרה של גלישה ,יופיעו הערות השוליים בדף נפרד
עד לתחילת הפרק  /הסעיף הבא .לפי דוגמא המפורטת בנספח  2.1.2.12ב' .
אין שוני בין הערות שוליים בספר להערות שוליים בקבצים .הערות השוליים
ג.
יופיעו כהערות העורך של  WORDלפי הפרקים ,הסעיפים בכל עמוד.
המסמכים יועברו למוסד מותאמים לחוק הנגישות.
ד.
 2.1.2.12הסבת הנתונים
קבצי החוק ,התקנות ,ההסכמים ,האמנות ,הצווים והוראות שעה ערוכים היום
במבנה של סימניות לכותרות ,פרקים ,סעיפים והערות שוליים בצידה וידרש ,על
הספק לההערך להסבת מבנה הקבצים למבנה המבוקש.
 2.1.2.13יכולת גיבוי ושחזור
המציע יפרט יכולות גיבוי ושחזור של קבצי המידע ברשותו לרבות פרק הזמן הנדרש
על ידו להפקת הגיבויים.
 2.1.2.14בקרת איכות
על המציע להערך לביצוע בדיקה פרטנית לשלמות העדכונים שהועברו וכן לאיכות
העדכונים ולהתחייב לביצוע כל התיקונים הנדרשים.
 2.1.2.15אחזור המידע
 המוסד מתכוון לאחזר את החוקים ,התקנות ,ההסכמים האמנות
הבנלאומיות
באתר האינטראנט של המוסד (פנימי) וכן באתר האינטרנט של המוסד
(החיצוני).
 המוסד מתכוון להציג גם את גרסת ההדפסה של הספרים באתר של המוסד
וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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פרק הטכנולוגיה ()S

.3

קבצי העדכון יועברו למוסד במבנה מוסכם ומתואר בפרק  4המימוש ,הקבצים יועברו :
 לכספת של המוסד לביטוח לאומי.
 בעדכוני ביניים דחופים יועברו באמצעות ה .E-mail-ולאחר מכן יועברו גם בכספת.
 ב DVD -אחת לרבעון.
פרק המימוש ()S

.4
4.1

כללי  -הבהקים ()I
בפרק זה ,נדרש המציע לפרט את היכולות המקצועיות שלו המוצע על ידו במימוש הדרישות של
המוסד ,לפרט את מערכי התמיכה ,התחזוקה ובקרת האיכות ,לתאר את המתודולוגיה שישתמש
בה לביצוע האמור ופרטים נוספים.

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

גורמים מעורבים מטעם המוסד()I
סגן בכיר ליועץ המשפטי של המוסד ,אחראי על עדכון ספר החוק והתקנות של המוסד.
אגף הבקרה ובדיקות תוכנה של המוסד ,אחראי על הקשר השוטף עם הזוכה לשם עדכון ומעקב
אחר עבודתו של המציע בהתאם למכרז זה.
אגף יישומי גמלאות כספית ,המחלקה המקצועית האחראית על התשתית הטכנולוגית לעדכון
הקבצים במערכת של המוסד.
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מכרז לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1

פרטים על המציע

4.3

 4.3.1פרטים כלליים על המציע ()G
על המציע למלא את הפרטים הבאים אודותיו:
מס'

פרוט

.1

שם המציע:

.2

כתובת מלאה:

.3

מס' טלפון/פקס:

.4

דואר אלקטרוני:

.5

מספר חברה (ח.פ) במקרה שהמציע הוא תאגיד:

.6

מעמד משפטי :חברה פרטית ,חברה ציבורית,
עוסק מורשה ,אחר

.7

שנת הקמת החברה/העסק:

.8

מספר תיק עוסק מורשה:

.9

פרוט תחומי העיסוק העיקריים:

.10

שנות וותק בתחום אספקת מידע משפטי :

.11

מבנה הבעלות על החברה:

.12

שמות בעלי החברה/בעלי השליטה העיקריים:

.13

שמות מנהלי החברה/העסק :

.14

שם איש הקשר בכל הנוגע למכרז זה:

.15

טלפון ,פקס ,דואר אלקטרוני של איש הקשר:

.16

שם ופרטי המנהל הבכיר בחברה שיהיה אחראי באופן
ישיר על מכרז זה ועל מימושו :שם מלא ,תפקיד ,טלפון
וכתובת דוא"ל.

.17

פרטי חשבון הבנק של המציע:
שם הבנק ,שם הסניף ,מספר חשבון

תשובת המציע
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4.3.2

פרוט יכולות מקצועיות ומומחיות באספקת מידע משפטי

4.3.2.1
4.3.2.2

4.4
4.4.1

המציע יפרט את מספר העובדים הכולל המועסק אצלו ,בנפרד ,אשר מתמחה ועוסק בפועל
באספקת מידע משפטי.
המציע יפרט ניסיון מעשי ומומחיותו ביישום הנושאים הבאים .יש לפרט בין היתר :שמות
הלקוחות ,פרוט הפרויקטים ומהות העבודה שבוצעה.

הגדרת שיטת ותכולת העבודה ()S
שלבי העבודה העיקריים למתן השירותים במוסד
להלן הגדרה ראשונית של שלבי העבודה ותכולתם :
 הכנת תוכנית עבודה מפורטת – שלבים ,אבני דרך ,בקרות ולוח זמנים.
 העברת קבצי מידע של המוסד והסבתם ע"י הזוכה למבנה המבוקש.
 קבלת קבצי טסט לבדיקת איכות הביצוע של הזוכה.
 פגישת סטאטוס ודיווח על התקדמות הפרויקט.

4.4.2

לוח זמנים

א.

הזוכה יעביר למוסד עדכונים שוטפים של ספר החוק ,התקנות ,צווים והוראות שעה ,הסכמים
ואמנות בינלאומיות וכן החוקים הנוספים והחדשים ,לרבות הגהות ,והערות שוליים בתדירות
של  14ימי עבודה מפרסומם ברשומות .במקרים מסוימים ידרש הזוכה לספק המידע בתדירות
גבוהה יותר .במקרים אלו יתואם הנושא מראש עם הזוכה.

ב.

הזוכה יעביר למוסד חוקים חדשים ,תקנות חדשים ,צווים חדשים והוראות שעה חדשים,
הסכמים חדשים ואמנות בינלאומיות חדשים ,הקשורים למוסד או שהמוסד אמון עליהם לרבות
הגהות ,בתדירות של  14ימי עבודה מפרסומם ברשומות .במקרים מסוימים ידרש הזוכה לספק
המידע בתדירות גבוהה יותר .במקרים אלו יתואם הנושא מראש עם הזוכה.

ג.

המוסד יבקש חוקים ,תקנות ,צווים או הוראות שעה חדשים שאינם שייכים למוסד ועל הזוכה
לספק אותם תוך חודש מבקשת המוסד.

ד.

הזוכה יעביר למוסד עדכונים שוטפים של התקשי"ר והוראות נש"מ לרבות הגהות ,בתדירות של
אחת לחודש.

ה.

הפקת ספרים תתבצע תוך  45ימי עבודה מבקשת המוסד.
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תנאי אמנת השירות ()SLA

4.5
 4.5.1עקרונות
אמנת השירות מהווה את הכלי העיקרי להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למתן השירותים
4.5.1.1
המבוקשים וכלי לפיקוח על הזוכה לקיום תנאי המכרז.
המוסד יהא רשאי לגבות מאת הזוכה פיצויים כספיים מוסכמים בכל מקרה של הפרה של
4.5.1.2
תנאי אמנת השירות ,לפי קביעתו הבלעדית של המוסד.
המוסד יקזז את הפיצויים מהתשלומים שיגיעו לזוכה מאת המוסד ,וזאת מבלי לפגוע
בזכויות האחרות של המוסד לסעד בגין הפרת תנאי המכרז ועל פי כל דין.
הפרה של תנאי אמנת השירות ,שנגרמה באשמת המוסד או עקב כוח עליון (כגון :מצב
4.5.1.3
מלחמה ,אסון טבע ,שביתה כללית במוסד או במשק) לא תחשב כהפרה של תנאי אמנת
השירות על ידי הזוכה.
מובהר בזאת כי אין בפיצויים המפורטים להלן כדי למנוע מהמוסד הפעלת כל סנקציה אחרת
4.5.1.4
כנגד הזוכה לרבות חילוט ערבות הביצוע.
השירותים הנדרשים במכרז זה יתבצעו ויועברו על ידי הזוכה עד שבועיים לאחר פרסום
4.5.1.5
המידע ברשומות.
הזוכה יתחייב לספק את כל השירותים והמוצרים המוגדרים במכרז זה ברמה מקצועית
4.5.1.6
גבוהה ובאיכות מעולה ,בהתאם ליעדי השירות המוגדרים בסעיף  4.5.2ובהתאם להנחיות
הספציפיות של המוסד בכל הזמנת עבודה.
במקרים של עבודות דחופות על פי קביעתו הבלעדית של המוסד ,המוסד יהא רשאי לדרוש
4.5.1.7
מהזוכה לבצע את העבודה בלוח זמנים קצר יותר מלוח הזמנים המוגדר בסעיף .4.4.2
המוסד ישתדל לתאם מראש את לוח הזמנים הדרוש עם הזוכה והזוכה יתחייב לבצע את
העבודה בהתאם לנדרש בהזמנת העבודה הספציפית חרף ההתראה הקצרה וללא כל תוספת
עלות שהיא.
בכל מקרה שהזוכה יבצע עבודה כל שהיא שאינה באיכות הנדרשת ,לפי קביעתו הבלעדית
4.5.1.8
של המוסד ,הזוכה יתחייב לבצע את העבודה או את חלקה מחדש ,באיכות הנדרשת לשביעות
רצונו המלאה של המוסד ,וזאת על חשבונו של הזוכה.
כמו כן ,המוסד יהא רשאי בנוסף לקנוס את הזוכה במקרה זה ,לפי קביעתו הבלעדית של
המוסד ועל פי האמור בסעיף זה.
המוסד יבצע מעקב שוטף אחר אופן עמידת הזוכה בתנאי אמנת השרות.
4.5.1.9
לוח הזמנים לביצוע העבודות ייספר בימי עבודה ,אלא אם כן צוין אחרת .יום עבודה יוגדר
4.5.1.10
כיממה של  24שעות ואיננו כולל ימי שישי ,שבתות ,חגים ,ערבי חגים או ימים המוגדרים
כימי שבתון במשק .ימי חול המועד יחשבו כימי עבודה רגילים.
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4.5.2

הגדרת יעדי השירות הנדרשים

הטבלה הבאה מגדירה את יעדי השירות הנדרשים מאת הזוכה ואת גובה הקנסות הכספיים
במקרה של אי עמידה ביעדי רמת השירות.
גובה הקנס במקרה של
יעד השירות הנדרש
מס' נושא
אי עמידה ביעד השירות
תוך  14ימי עבודה ₪ 100 .לכל מקרה ולכל יום
העברת עדכונים לספר החוק,
איחור מעבר ליום האחרון
 .1תקנות ,הסכמים ,צווים ,הוראות שעה,
למסירת תוצרי העבודה.
תקשי"ר ,הודעות נש"מ ,אמנות
בינלאומיות של המוסד
לביטוח לאומי לרבות הערות שוליים.
תוך  14ימי עבודה ₪ 100 .לכל מקרה ולכל יום
העברת החוקים הנוספים נשוא מכרז
איחור מעבר ליום האחרון
 .2זה.
למסירת תוצרי העבודה.
תוך  45ימי עבודה  ₪ 200לכל מקרה ולכל יום
העברת החוקים ,האמנות ,ההסכמים,
ממועד בקשת המוסד .איחור מעבר ליום האחרון
 .3הצווים ,הוראות השעה כספר ערוך
למסירת תוצרי העבודה.
לדפוס.
בתוך  14ימי עבודה  ₪ 100לכל מקרה ולכל יום
העברת דפי עדכון ערוכים במבנה
ממועד בקשת המוסד איחור מעבר ליום האחרון
 .4ספר.
למסירת תוצרי העבודה.
 4 . 6השתלבות בארגון
כאמור מאגר מידע משפטי הוקם במוסד לפני כחמש עשרה שנה .הזוכה יידרש להמשיך לעדכן את
הקבצים באותם סטנדרטים ובאותה איכות.
 4 . 7חוסן ואמינות ()N
הזוכה יבצע הגהות של החומר שהוקלד יוודא שהחומר מועלה באיכות גבוהה בצורה מסודרת וללא
שגיאות .מחובתו של הזוכה לתקן את הקובץ במידה וימצאו שגיאות למרות בדיקתו הקפדנית ,עד
לקליטתו הסופית והמוצלחת של הקובץ במאגר מידע של המוסד.
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 .5עלויות ()M
5.0.1

על המציע לערוך את הצעת המחיר ,בהתאם להנחיות המפורטות להלן ובסעיפים הבאים של
פרק העלויות ,ככתבן וכלשונן וללא סטייה מהן.

5.0.2

יש למלא את המחירונים בפרק זה בשלמות על גבי צילום הדפים הרלבנטיים מחוברת
המכרז .חובה לענות על כל המחירונים ועל כל הסעיפים בכל אחד מהמחירונים .אם יש
למציע שאלות ,השגות או הצעות ,עליו לפעול בהתאם לנוהל שאלות הבהרה בסעיף .0.3.5
אין לשנות את מבנה המחירונים ואת תוכנם .אופציות וחלופות משלימות יפורטו בנפרד
באותה המתכונת.

5.0.3

כל המחירים במכרז יהיו נכונים ומעודכנים למועד ההגשה ,כאמור בסעיף  0.0ויכללו תשלום
עבור כל הוצאות הזוכה ,לרבות :תיעוד ,הוצאות מנהלה ומשרד ,הובלות ושליחויות,
הוצאות נסיעה ,חנייה וביטול זמן נסיעה ,ואש"ל מיסים והיטלים ,למעט מע"מ ,המוסד לא
ישלם לזוכה כל תוספת תשלום על המחירים המופיעים בהצעת הזוכה למכרז זה.

5.0.4

המחירונים בפרק זה על כל רכיביהם ויתר התנאים הכספיים יחייבו את הזוכה למשך כל
תקופת ההתקשרות.

5.0.5

כל המחירים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים ובתוספת מע"מ כדין.

5.1

תנאי התשלום וההצמדה ()M

5.1.1

אופן הגשת חשבוניות למוסד
החשבוניות יוגשו אחת לחודש עבור מידע שסופק בחודש שקדם לביצוע.

5.1.2

תנאי התשלום

5.1.2.1

5.1.2.2

5.1.2.3

מחירי השירותים יהיו נקובים בש"ח ויוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן –
"המדד") .בתום  18חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות ייקבע מדד הבסיס ,שהנו המדד
הידוע בתום החודש ה 18 -אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות .ההצמדה
תתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה ,כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחודש ינואר
שלאחר סיום  18החודשים הראשונים להתקשרות .שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הידוע
במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.
למרות האמור לעיל בסעיף  ,5.1.2.1אם במהלך  18החודשים הראשונים של ההתקשרות,
יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי  4%ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת
ההצעות ,תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן :מדד הבסיס יהיה המדד ,שהיה ידוע במועד
שבו עבר המדד את  .4%ההצמדה תתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה ,כך שההצמדה
הראשונה תתבצע בחודש ינואר שלאחר המועד שבו עבר המדד את  .4%שיעור ההתאמה
ייעשה בין המדד הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.
המוסד ישלם לזוכה עבור הטובין והשירותים בתוך  30יום ממועד קבלת החשבונית כדין
ואישורה על ידי המוסד.
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מחירון ()L
5.1.3
את הצעות המציע למתן השירותים לפי מכרז זה יש לתמחר לפי הטבלה שלהלן:
#
1

נושא
עדכונים שוטפים

2

עדכונים שוטפים
בXML -

3

עריכת ספר

4

הסבה

תיאור
עלות חודשית כוללת לעדכונים לכל המאגר
(ועד  ) 1,260עדכונים שוטפים לחודש
בגרסת  WORDו( .PDF -קיימים וחדשים)
לרבות הערות שוליים.
עלות כוללת לעדכונים לכל המאגר (ועד ל-
 ) 1,260עדכונים שוטפים לחודש בגרסת
 PDF ,WORDו( .XML -קיימים וחדשים)
לרבות הערות שוליים.
עלות לעמוד להכנה ועריכה של ספר
להדפסה.
עלות הסבת מבנה החוק ,התקנות,
ההסכמים ,האמנות ,צווים והוראות שעה
למבנה המבוקש.
סה"כ ההצעה
סה"כ כולל מע"מ

עלות

תשלום על עדכוים מעל ל 1260בחודש יבוצע כלהלן:
מספר העדכונים בפועל= )Z>1260( Z
עלות עדכונים בהתאם להצעה = X
עלות התוספת בהתאם לנוסחא:
תוספת העלות

z-1260
= * X
1260
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נספח  : 0.3.2פרטי המציע המשתתף במכרז
תאריך _________________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ

הנדון :מכרז לאחזור מידע משפטי מס' ת (2018 )1
אנו __________________ מעוניינים להשתתף במכרז האמור.
להלן פרטי איש הקשר מטעמנו האחראי למכרז זה:

שם איש הקשר ותפקידו
בארגון
כתובת המציע
מס' טלפון נייד
מס' טלפון במשרד
מס' פקס
כתובת דואר אלקטרוני

בברכה,
חתימת איש הקשר_____________:

תאריך:

____________________

המוסד לביטוח לאומי

מכרז לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1

נספח  :0.6.2.2אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה
אני הח"מ _____________________________________ ,עו"ד
[שם המציע] ____________________________________ (להלן – "המציע")
מאשר בזאת ,כלהלן:
 .1הר"מ הינם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.
 .2חתימותיהם של הר"מ שהם מורשי חתימה של המציע הנ"ל מחייבות עד לסכום כדלהלן:
בחתימה מורשה אחד ,עד לסכום _________________ .₪
בחתימת _____ מורשים ,מעל לסכום הנקוב לעיל.
שם החותם

תוארו/תפקידו

דוגמת חתימה

 .3ולראיה באתי על החתום היום __________ _____________________
חותמת וחתימת עו"ד

מכרז לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1
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נספח  :0.6.2.4תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ ______________________ מספר ת.ז _______________ העובד בתאגיד _______________
(להלן – "המציע") מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

.2

אני נושא המשרה אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז מס' ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי.

.3

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעתנו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתו לעשות כן.

.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו ואין בכוונתו
לעשות כן.

.6

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני והמציע מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל ,הכול בהתאם להוראות
חוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-

.8

יש לסמן  Xבמקום המתאים
למיטב ידיעתי ,המציע מגיש ההצעה לא הורשע בפסק דין חלוט בשלוש השנים האחרונות שקדמו לתאריך

האחרון להגשת הצעות במכרז זה ו/או לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
אם כן ,אנא פרט:

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
שם המצהיר (מורשה/י חתימה)  _____ ________:חתימת המצהיר______________:
שם המציע ______________ :חותמת המציע  ____ _______:תאריך__ __________:
אישור עורך/ת הדין
א ני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________

____________

_____________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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נספח  :0.6.2.5תצהיר המציע בדבר וותק מקצועי
א ני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הצעה בקשר למכרז מס' ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני
מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר ,כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות ____________ שנים ,באספקת מידע משפטי
בישראל.
 .3כמו כן ,הנני מצהיר ,כי המציע הינו בעל וותק של לפחות __________ שנים בהכנת ספרי חוק ותקנות
להדפסה בבית דפוס בישראל.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם _____________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________

______________________

_____________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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מכרז לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1

נספח  :0.6.2.6תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
אני עו"ד/רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2ב'
לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992
מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק ________________________
הינה גב' ___________________ מס' ת.ז______________ .

____________
שם מלא

________________
חתימה

_________________
חותמת

תצהיר בעלת השליטה
אני __________________________ מס' ת.ז__________________ .
מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב'
לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992 -

____________
שם מלא

________________
חתימה

_________________
חותמת

מכרז לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1

המוסד לביטוח לאומי

נספח  :0.6.3רשימת לקוחות והמלצות
אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי הצעה
בקשר למכרז מס' ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה
ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר כי למציע יש לפחות  5לקוחות לפחות בישראל ,שהמציע בעצמו כקבלן ראשי סיפק לו עדכונים למידע
משפטי במדיה מגנטית ,במהלך השנים  ,2010-2017כמפורט בטבלה להלן:
מס'

שם הלקוח

שם איש הקשר

תפקיד

מייל

נייד

טלפון

1
2
3
4
5

 .3כמו כן ,הנני מצהיר כי המציע בעצמו כקבלן ראשי הכין לשני לקוחות לפחות בישראל הכנת ספרי
חוק או תקנות להדפסה בבית דפוס ,בשנים  ,2010-2017כמפורט להלן:
מס'

שם הלקוח

שם איש הקשר

תפקיד

מייל

נייד

טלפון

 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם _______________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________

__________________

_____________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עו"ד

חתימת עו"ד

פניה לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1

המוסד לביטוח לאומי

נספח  :0.6.6הצהרת המשתתף במכרז
אנו הח"מ _____________________ מורשי חתימה של המציע__________________ :
מצהירים בזאת כי:
 .1הננו מאשרים בזאת ,כי קראנו בעיון רב את המכרז על כל נספחיו (ראה הגדרה  )0.2.1ומצהירים
שהבנו את דרישות ותנאי המכרז ,קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת וערכנו
ומילאנו בהתאם לכך את הצעת המחיר המצורפת ,וברשותנו כוח אדם מיומן ומקצועי ,הניסיון,
הידע ,הכושר ,אמצעי הייצור והאמצעים הכספיים ,הטכניים ,הלוגיסטיים וכל יתר האמצעים
הנדרשים לביצוע מושלם ואיכותי של כל דרישות המכרז על כל חלקיו.
 .2אנו מסכימים לכל תנאי המכרז והננו מתחייבים למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה ,אשר
מספרו ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי ,אם נזכה בו ,בדייקנות ,ביעילות ,במיומנות וברמה
מקצועית גבוהה ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והכול בכפוף להוראות המכרז ,הסכם ההתקשרות
וההצעה.
 .3הננו מצהירים ,כי ברור לנו הזמנת השירותים המוגדרים במכרז תהיה עפ"י צרכי המוסד ,מזמן
לזמן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ,וללא התחייבות להיקפים ולכמויות כל שהן ובהתאם
למחירים בהצעתנו למכרז זה.
 .4אנו מתחייבים לעשות שימוש ,אך ורק בתוכנות מורשות עם רישיון יצרן ,לצורך מימוש מכרז זה.
 .5בכפוף לאמור בסעיף  0.6.5בחוברת המכרז ,אנו מבקשים שלא לחשוף את הסעיפים הבאים בהצעתנו
למתחרים:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
בכבוד רב,

_____________

_____________

_____________

תאריך

שם מלא של
מורשה/י חתימה

חתימה וחותמת
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נספח  : 0.6.7תצהיר בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים
אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1ה נני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי הצעה למכרז מס'
ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע ובעלי הזיקה אליו.
 .2בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976-אני
מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
 .3משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 .5יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:





המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד לתאריך האחרון להגשת ההצעותבמכרז (להלן – "תאריך
ההגשה").
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה לפחות שנה אחת מתאריך ההרשעה האחרונה
ועד לתאריך ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה לפחות שנה אחת מתאריך ההרשעה האחרונה
ועד לתאריך ההגשה.

 .6זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________

_____________

_____________

שם מורשה/י חתימה

תפקיד

חתימה וחותמת
אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר
______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________

______________________

_____________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עו"ד דין

חתימת עו"ד
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נספח  : 0.6.8תצהיר בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב
אנשים עם מוגבלות בעבודה ,בדוא"ל.mateh.shiluv@economy.gov.il :
לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים ,כתובת דוא"ל ,info@mtlm.org.il :טלפון.1700507676 :

אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
ה נני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי הצעה
למכרז מס' ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע ובעלי הזיקה אליו.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן x
במשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה
הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________

______________________

_____________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עו"ד

חתימת עו"ד

נספח  : 0.6.9תצהיר המציע בעניין שמירת זכויות עובדיו
אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
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 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הצעה בקשר למכרז מס' ת ( 2018 )1לאספקת מידע משפטי (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני
מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ( )2017לכל עובדיו שכר כמתחייב
מדיני העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישים החלים עליו ,ככל שחלים עליו,
ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק בתוספת התשלומים הסוציאליים כנדרש.
 .3אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי אם יוכרז המציע כזוכה במכרז האמור ,אני מתחייב כי הזוכה יקיים את כל
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם מורשה/י חתימה ___________________:תפקיד_______________:
חתימה וחותמת______________________ :

אישור עורך/ת הדין
א ני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז ,_____________ .ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/היא אישר/ה אותה
וחתם/ה עליה בפניי.
___________

______________________

_____________

תאריך

חותמת ומספר רישיון עו"ד

חתימת עו"ד
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נספח  : 0.7.1נוסח ערבות ביצוע
תאריך __________ :
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________ ₪
(במילים_______________________________________________)
שיוצמד למדד ה___________

מתאריך ___________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מספק ת( – 2018)1אספקת מידע משפטי במדיה מגנטית.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________ עד תאריך _______________
להפנות

יש
זו
ערבות
פי
על
דרישה
שכתובתו__________________________

לסניף

הבנק/חב'

_____________

_______________________

_____________

שם הבנק

כתובת סניף הבנק

מס' הבנק ומס' הסניף

 /חברת הביטוח

 /חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

___________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת מורשי החתימה

_______________
שם מלא
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נספח  :0.7.3נוסח ההסכם
לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.
ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח הלאומי.
על המציע לחתום בראשי תיבות על ההסכם ,לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח הלאומי.
החתימה על ההסכם הינה חובה.

להורדת ההסכם (עמודים  - )55-50לחץ כאן .
[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז].
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נספח  : 0.7.4נוסח התחייבות לשמירת סודיות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ.
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל

ולפי הסכם מיום ________ בחודש ______ שנת __________ שבין ____________ (להלן-
"הזוכה") לבין המוסד לביטוח לאומי (להלן " -המוסד") רוכש המוסד אספקת מידע משפטי;

והואיל ואני עוסק/מועסק על ידי הזוכה ,במתן שרותים בין השאר ,במתן שירותי מידע משפטי
במדיה מגנטית ,כאמור בהסכם( ,להלן " -העבודה") ;
והואיל והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל
המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות
המידע;
והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל
לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור ,בין בעל פה
ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה
ואופן ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,קבצי מחשב ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן -
"המידע");
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם ,עלול לגרום לכם
ו/או לצדדים נזק  ,והוא עלול להוות עבירה פלילית;
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה.

.2

ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא
הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף  ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או קבצי מחשב
ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.

.3

לפעול בהתאם להנחיות אבטחת המידע ושמירת הסודיות המוגדרות בהסכם לעיל ,לרבות בסעיף 0.15
במסמכי המכרז מס' ת ( 2018 )1למתן שירותי מידע משפטי ,ובהתאם להנחיות מנהל חטיבת אבטחת
המידע במוסד לביטוח לאומי ,מזמן לזמן.

.4

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת
כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

.5

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

.6

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם
או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל
האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
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.7

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או
השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע
העבודה או חומר שהכנתי עבורכם .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר
כאמור או של מידע.

.8

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע
העבודה כאמור לעיל.

.9

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם  ,תהיה
לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים
עבירה על פי חוק עונשין ,התשל"ז –  1997וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א.1981 -

.10

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום
היום _____:בחודש _________:שנת _______:
שם פרטי ומשפחה _______________________________:ת"ז_____________:
הזוכה________________________________ :
כתובת_________________________________:
חתימה________________________________ :
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נספח  2.1.2.12א'  :קובץ  WORDרגיל
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)
תשט"ז 1956 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (112ג)(120, 118 ,ב) 317, 146, 122 ,ו 400-לחוק
הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה( 1995-להלן  -החוק) ,אני מתקין
תקנות אלה:1

פרק ראשון :פרשנות
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"רופא מוסמך"  -רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך והמינוי
יכול שיהיה לעניין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים ,הכל לפי האמור
בכתב המינוי;2
"פוסק רפואי"  -רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה
על-ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות;
"נפגע"  -התובע גימלה לפי סימן ה' לפרק ה';3
"מזכיר"  -עובד המוסד אשר נתמנה על ידי מנהל המוסד או מטעמו להיות
מזכיר ועדות לפי תקנות אלה.

פרק שני :קביעת דרגת נכות
סימן א'  :ועדה
קביעת דרגת .2

נכות על ידי
ועדה

(א) דרגת נכות של נפגע תיקבע על ידי ועדה; הועדה תהיה בהרכב של
פוסק רפואי אחד ,אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה
בהרכב של מומחים בשני ענפי רפואה (להלן  -הועדה).
(ב) המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי ,שיהיה חבר בועדה ,בהתאם
לתחום ההתמחות הרפואית ,שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי
הפגיעה.4

 1הערה :התקנות פורסמו בק"ת  ,612תשט"ז ,עמ' .864
פתיח  -בק"ת  ,6006התש"ס ,עמ'  ,101ת"ת  ,18.11.99במקום הפתיח" :בתוקף סמכותי לפי סעיפים  ,24ו 115-וסעיפים ,5
 9 ,8ו 12-לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי ,תשי"ד ,1953-אני מתקינה תקנות אלה" בא הפתיח דלעיל.
" 2רופא מוסמך"  -בק"ת  ,3131תשל"ד ,נוספה הסייפא המתחילה במילים "והמינוי יכול שיהיה…"
" 3נפגע"  -בתקנה המקורית" :נפגע  -מבוטח לפי חלק ב' לחוק ,התובע גימלה לפי התוספת החמישית לחוק".
בק"ת  ,2533תש"ל ,עמ'  ,1159ת"ת  ,15.3.70הוחלף לנוסח דלעיל.
בק"ת  ,5905התשנ"ח ,עמ'  ,894ת"ת  ,1.7.98במקום "לפרק ג'" בא "לפרק ה'".
 4ת'  - 2בנוסח המקורי:
"(א) דרגת נכות של נפגע תיקבע על ידי ועדה אשר תיבחר על ידי רופא מוסמך (להלן  -הועדה).
(ב) הועדה תהיה של פוסק רפואי אחד אך רשאי הרופא המוסמך  -אם ,לדעתו ,רצוי שקביעת דרגת נכות
תיעשה על ידי מומחים בשני ענפי רפואה  -לבחור בועדה של שני פוסקים רפואיים".
בק"ת  5180התשמ"ט ,עמ'  ,695ת"ת  ,4.5.89הוחלף לנוסח דלעיל.
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בדיקות
נוספות
ומינוי
יועצים

.3

לצורך קביעת דרגת נכות רשאי רופא מוסמך ,מיוזמתו או לפי דרישת הועדה
( )1לדרוש מן הנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא
תוצאות הבדיקות לוועדה;
( )2למנות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או
לוועדה ,חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בנפגע או מסמכים
רפואיים או אחרים שהובאו בפניהם.5

ההליכים
לקביעת
דרגת נכות

.4

(א) תביעה לגימלת נכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד
מסניפי המוסד לפקיד תביעות כמשמעותו בסעיף  298לחוק.
(ב) מצא פקיד התביעות שבכפיפות לקביעת דרגת הנכות קיימת זכאות
 -יעביר את התביעה לרופא המוסמך.6

מועד ומקום .5

התייצבות
7
הנפגע

קביעת דרגת .6

נכות על פי
מסמכים
בדיקה
במקום
הימצא
הנפגע

.7

אי
התייצבות
לבדיקה או
אי מילוי

.8

(א) נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני ,יזמין המזכיר
את הנפגע להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה.
ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור ,אלא
אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.8
(ב) הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי
הוא להיות מיוצג בפניה על ידי בא כוחו.9
הועדה רשאית ,בהסכמת הנפגע והמוסד ,לקבוע את דרגת נכותו של
הנפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד ,מבלי לבדוק את הנפגע.
אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע ,בגלל מצב בריאותו ,להתייצב בפני
הועדה במקום הנקוב בהזמנה ,תבדוק הועדה את הנפגע במקום
הימצאו.

(א) לא התייצב הנפגע בפני הועדה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה
לפי תקנה  ,5יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הנפגע
לדיון במועד אחר.

 5ת'  - 3בנוסח המקורי:
"רופא מוסמך רשאי ,מיוזמתו הוא או לפי בקשת הועדה ,למנות יועצים רפואיים אשר יגישו לועדה את חוות דעתם על סמך בדיקות
הנפגע שבוצעו על ידם ,או על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות שהובאו בפניהם".
בק"ת  ,5737התשנ"ו ,עמ'  ,580ת"ת  30 -יום מיום  ,22.2.96הוחלף לנוסח דלעיל.
 6ת'  - 4בתקנה המקורית:
"בקשה לקביעת דרגת נכות תוגש למזכיר בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד .המזכיר יעביר את הבקשה לרופא
המוסמך".
בק"ת  ,2554תש"ל ,עמ'  ,1536ת"ת  ,30.4.70הוחלף לנוסח דלעיל.
בק"ת  ,6006התש"ס ,עמ'  ,101ת"ת  ,18.11.99במקום "בסעיף  "130בא "בסעיף ."298
 7ת'  - 5בק"ת  ,1973תשכ"ז ,עמ'  ,1046ת"ת  ,22.12.66במקום המילים "הנפגע ,במכתב רשום להתייצב" בא "הנפגע להתייצב".
בק"ת  ,5180התשמ"ט ,עמ'  ,695ת"ת  ,4.5.89במקום "משבחר הרופא המוסמך את" בא "נבוזרה".
 8ת' (5א)  -בק"ת  ,5737התשנ"ו ,עמ'  ,580ת"ת  30 -ימים מיום  ,22.2.96סומנה תקנה  5המקורית כ(5-א) ובמקום "שבעה
ימים" בא "ארבעה עשר ימים".
 9ת' (5ב)  -נוספה בק"ת  ,5737התשנ"ו ,עמ'  ,580ת"ת  30 -ימים מיום  ,22.2.96בנוסח דלעיל.
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אחרי
הוראות
הועדה

(ב) לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר
לכך ,ישלם הנפגע למוסד את ההוצאות שנגרמו למוסד עקב ביטול
הדיון; המוסד יעדכן מזמן לזמן את סכום ההוצאות.
(ג) שילם הנפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד נוסף לדיון
ויזמין את הנפגע; לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנוסף ,יחול
האמור בתקנת משנה (ב).
(ד) לא שילם הנפגע את סכום ההוצאות שנדרש ממנו כאמור בתקנות
משנה (ב) או (ג) או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לעניין
קביעת דרגת הנכות כאמור בתקנה  3בתוך  45ימים מיום שנדרש
לעשות כן ,תידחה בקשתו לקביעת דרגת נכות;
הנפגע רשאי להגיש בקשה חדשה אם נתן טעם סביר לכך ולאחר
ששילם את סכום ההוצאות או מילא אחר הוראות הועדה ,לפי
העניין.10

נוכחות זרים .9

בשעת
הבדיקה
בדיקות
נוספות

.10

הועדה תבדוק את הנפגע ביחידות ,אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח
בשעת הבדיקה.

בוטל.11

 10ת' " - 8בנוסח המקורי:
(א) לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנקוב בהזמנה לפי תקנה  5או במועד אחר שנקבע על ידה,
מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפני המועד כאמור או מבלי שנתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד
לאי -התייצבותו ,או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לעניין קביעת דרגת הנכות ,רואים את
הבקשה כאילו לא הוגשה
(ב) הגיש הנפגע בקשה מחדש לקביעת דרגת נכותו ,תיקבע דרגת הנכות לאחר שהמבקש שילם למוסד,
לפי דרישתו ,את הוצאותיו אשר נגרמו לו עקב אי מילוי אחרי הוראות תקנת משנה (א) וכפי שנקבעו על
ידי המוסד".
בק"ת  ,5737התשנ"ו ,עמ'  580ת"ת  30 -ימים מיום  ,22.2.96הוחלפה לנוסח דלעיל.
11

ת'  - 10בנוסח המקורי:
"הועדה רשאית לדרוש מהנפגע להיבדק גם על ידי יועץ רפואי אשר נתמנה לפי תקנה  3או על ידי מומחה אחר ולעבור בדיקות
נוספות אחרות הדרושות ,לדעתה ,לקביעת דרגת הנכות.
הנפגע חייב למלא אחרי הדרישות האמורות".
בק"ת  ,5737התשנ"ו ,עמ'  ,580ת"ת  30 -ימים מיום  ,22.2.96בוטלה התקנה.
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נספח  :2.1.1.3רשימת חוקים ,תקנות אמנות בינלאומיות והסכמים

סוג
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות
אמנות

שם קובץ
13_0105_000284
13_0011_000285
13_0020_000286
11_0008_000287
11_0018_000288
11_0015_000289
11_0006_000290
11_0016_000291
12_0009_000292
11_0012_000293
11_0019_000294
12_0017_000295
11_0013_000296
11_0010_000297
11_0007_000298
10_0001_000299
10_0002_000300
10_0103_000301
10_0004_000302
10_0106_000010
11_0106_000014
10_0106_000012
14_0106_000013
14_0106_000011
11_0107_000002
10_0107_000002
14_0107_000002
11_0107_000001
10_0107_000001
14_0107_000001
10_0105_000303
10_0006_000304
10_0007_000305
14_0007_000001
11_0007_000001
10_0007_000001
10_0008_000306
10_0009_000307

שם פרסום
Abkommen - Republik Osterreich
Deutschland Bundesrepublik - Abkommen
Schweizerischen - Abkommen
AGREEMENT - Bulgaria
AGREEMENT - CANADA
Agreement - Finland
Agreement - Uruguay
Republic Czech - Agreement
Belgique Royaume De - Convention
Convention - Kingdom of Denmark
Convention - Kingdom of Sweden
Convention - Republique of Francaise
Convention - The Netherlands
Convention - United Kingdom
Exchange of notes And agreement - Italy
אמנה 1009
אמנה 118
אמנה 19
אמנה 48
אמנה רומניה
אמנה רומניה  -הסכם מינהלי  -אנגלית
אמנה רומניה  -הסכם מינהלי  -עברית
אמנה רומניה  -הסכם מינהלי  -רומנית
אמנה רומניה  -רומנית
אמנה רוסיה  -הסכם מנהלי  -אנגלית
אמנה רוסיה  -הסכם מנהלי  -עברית
אמנה רוסיה  -הסכם מנהלי  -רוסית
אמנה רוסיה  -נוסח אנגלית
אמנה רוסיה  -נוסח עברית
אמנה רוסיה  -נוסח רוסי
אמנת אוסטריה
אמנת אורוגואי
אמנת איטליה
אמנת איטליה 2015
אמנת איטליה באנגלית 2015
אמנת איטליה בעברית 2015
אמנת בולגריה
אמנת בלגיה  -ישן
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שם קובץ
סוג
אמנות
10_0009_000330
אמנות
11_0009_000331
אמנות
14_0009_000332
אמנות
14_0009_000333
אמנות
10_0009_000334
אמנות
11_0009_000335
אמנות
10_0010_000308
אמנות
10_0011_000309
אמנות
10_0012_000310
אמנות
10_0013_000311
אמנות
10_0003_000312
אמנות
10_0015_000313
אמנות
10_0016_000314
אמנות
10_0017_000315
אמנות
12_0017_000001
אמנות
10_0018_000316
אמנות
10_0019_000317
אמנות
10_0020_000318
אמנות
10_0021_000319
הודעות
05_0001_000327
הוראות שעה 04_0001_000006
הוראות שעה 04_0062_000001
הוראות שעה 04_0001_000007

שם פרסום
אמנת בלגיה – הסדר מינהלי עברית
אמנת בלגיה – הסדר מנהלי אנגלית
אמנות בלגיה – הסדר מנהלי פלמית
אמנת בלגיה – הסדר מנהלי ולונית
אמנות בלגיה – נוסח עברי
אמנת בלגיה – נוסח אנגלית
אמנת בריטניה
אמנת גרמניה
אמנת דנמרק
אמנת הולנד
אמנת נורבגיה
אמנת פינלנד
אמנת צכיה
אמנת צרפת
אמנת צרפת  -הסכם מינהלי  -צרפתית
אמנת קנדה
אמנת שבדיה
אמנת שוויץ  -הלווטית
הסכם פולין
הודעה על אישור הסכמי עבודה
הוראות בדבר שיקום מקצועי
חוק האזרחות (הוראת שעה) ,התשנ"ח1998-
חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה) ,התשמ"ה 1985 -

מוצג באתר
חיצוני
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
כן
כן
כן

חוק הביטוח הלאומי (הכנסה מחקלאות) (הוראות שעה) ,התשמ"ד -
הוראות שעה 1983 04_0001_000008

כן

חוק הביטוח הלאומי (ניכוי מיוחד בשל אינפלציה) (הוראת שעה),
הוראות שעה  04_0001_000009התשמ"ב 1982 -
הוראות שעה  04_0105_000001חוק מס מקביל (הוראת שעה) ,התשמ"ו 1985 -

כן
לא

חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין -
הוראות שעה  04_0013_000001הוראת שעה) ,התשס"ב2001-
 22_0002_000000הארכת הסכם בדבר מימון איסוף והעברת קורבנות אסון
הסכמים

כן
כן

הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים

20_0001_000000
20_0002_000000
20_0004_000000
20_0050_000000
20_0105_000000
20_0006_000000
20_0007_000000
20_0008_000000
20_0009_000000

הסכמים

20_0010_000000

הסכם בדבר גימלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1
ביוני )1977
הסכם בדבר מימון איסוף והעברת קרבנות אסון
הסכם בדבר מימון הובלת נפטרים
הסכם בדבר מימון העברת נפטרים לקבורה אזרחית
הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים
הסכם בדבר מתן גימלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת
הסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות
הסכם בדבר מתן דמי אבטלה למשוחררים מצבא הקבע
הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב למוגבלים בניידות
הסכם בדבר מתן מענק למי שנולדו לה בלידה אחת שלושה ילדים
ויותר
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מוצג באתר
חיצוני

סוג

שם קובץ

הסכמים

הסכם בדבר מתן תגמולים למי שנפגע מפעולות איבה בתקופה שמיום
ט"ז בכסלו התש"ח ( 29בנובמבר  )1947ועד יום ד' באייר התש"ח (13
כן
 20_0011_000000במאי )1948

הסכמים

הסכם בדבר תשלום גמלה בהכשרה מקצועית בתחום הבניה לשנת
1997 20_0012_000000

כן

הסכמים

הסכם בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום
 20_0013_000000הסיעוד

כן

הסכמים
הסכמים

הסכם בדבר תשלום דמי אבטלה למובטל שלא צבר תקופת אכשרה
 20_0003_000000המזכה בדמי אבטלה לפי החוק
 20_0015_000000הסכם בדבר תשלום קיצבה לילד עולה

כן
כן

הסכמים

הסכם בדבר תשלום תגמולי מילואים לאנשי צוות אויר משוחררי צבא
 20_0016_000000הקבע

כן

הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים
הסכמים

הסכם למתן הענקות לפיתוח שירותי רווחה למשרתים במילואים ובני
משפחותיהם
הסכם למתן פיצוי מיוחד בחודשים פברואר-יולי 1997
הסכם מגן דוד אדום מיום 1.4.1957
הסכם מגן דוד אדום מיום 1.9.1957
הסכם מגן דוד אדום מיום 12.3.1975
הסכם מגן דוד אדום מיום 17/04/1996
הסכם מגן דוד אדום מיום 20.3.1958
הסכם מגן דוד אדום מיום 25.4.1956
הסכם מענק החימום
הסכם משרד הביטחון בדבר דמי לידה
הסכם עם קופת חולים כללית למתן שרותים לתושבי יש"ע

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

20_0017_000000
20_0018_000000
20_0019_000000
20_0020_000000
20_0021_000000
20_0022_000000
20_0023_000000
20_0024_000000
20_0040_000000
20_0025_000000
20_0026_000000

שם פרסום

הסכם עם קופת חולים לאומית למתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה -
2016 20_0027_000001
הסכם עם קופת חולים לאומית למתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה -
 20_0027_000000חדש

כן

הסכמים

הסכם עם קופת חולים מאוחדת למתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה -
2016 20_0028_000001

כן

הסכמים

הסכם עם קופת חולים מאוחדת למתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה -
 20_0028_000000חדש

כן

הסכמים

הסכם עם קופת חולים מכבי שרותי בריאות למתן טיפול רפואי לנפגעי
 20_0029_000001עבודה 2016 -

כן

הסכמים

הסכם עם קופת חולים מכבי שרותי בריאות למתן טיפול רפואי לנפגעי
 20_0029_000000עבודה  -חדש

כן

הסכמים

הסכם עם קופת חולים שרותי בריאות כללית למתן טיפול רפואי
 20_0030_000001לנפגעי עבודה 2016 -

כן

הסכמים
הסכמים
חוקים
חוקים
חוקים

הסכם עם קופת חולים שרותי בריאות כללית למתן טיפול רפואי
לנפגעי עבודה  -חדש
הסכם שיפוי בגין הוצאות פינוי אווירי של נפגעי עבודה
חוק-יסוד :מבקר המדינה
חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד 1994 -

כן
כן
לא
לא
כן

הסכמים
הסכמים

20_0030_000000
20_0031_000000
00_0096_000000
00_0077_000000
00_0003_000000
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סוג
חוקים

שם פרסום
שם קובץ
 00_0048_000000חוק בית דין לעבודה ,תשכ"ט1969-
חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' ,)6
התשס"ז 2007 -
חוק בתי המשפט (נוסח משולב) ,התשמ"ד1984-
חוק דחיית מועד הגשת דין וחשבון (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ח1998-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו1976 -
חוק האזרחות ,תשי"ב1952-
חוק האזרחים הותיקים ,התש"ן1989-
חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א 1980 -
חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה) ,התשנ"א 1991 -
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה 1995 -
חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב1992-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז1967-

מוצג באתר
חיצוני
לא

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0012_000000
00_0027_000000
00_0068_000000
00_0098_000000
00_0062_000000
00_0042_000000
00_0002_000000
04_0001_000010
00_0001_000000
00_0066_000000
00_0106_000000
00_0063_000000

חוקים

חוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 00_0202_000000והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)2003התשס"ג 2002 -

לא

חוקים
חוקים
חוקים

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 00_0091_000000והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)1999התשנ"ט 1999 -
 00_0056_000000חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית ,התשנ"ו1996-
 00_0057_000000חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב1952-

לא
כן
כן

חוקים

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( 2004תיקוני חקיקה),
 00_0203_000000התשס"ד 2004 -

לא

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0204_000000
00_0059_000000
00_0004_000000
00_0078_000000
00_0079_000000
00_0045_000000

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ( 2005תיקוני חקיקה),
התשס"ה 2005 -
חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח1958-
חוק המזונות (הבטחת תשלום) ,תשל"ב 1972 -
חוק המשטרה (נכים ונספים) ,התשמ"א1981-
חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,תשל"א 1971 -
חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט( 1959-נוסח משולב)

לא
לא
כן
לא
לא
כן

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0088_000000
00_0087_000000
00_0051_000000
00_0080_000000
00_0036_000000
00_0058_000000
00_0086_000000
00_0006_000000
00_0081_000000

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנת  ,)1997התשנ"ז1996-
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ה1995-
חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-
חוק העונשין ,תשל"ז1977-
חוק העמותות ,תש"ם1980-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו 1996 -
חוק הפרשנות ,התשמ"א1981-
חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) ,התשמ"ד 1984 -
חוק השבות ,תש"י1950-

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
כן
כן

חוקים
חוקים
חוקים

חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) ,התשנ"ה
1995 - 00_0014_000000
 00_0039_000000חוק התגמולים לחסידי אומות העולם ,התשנ"ה 1995 -
 00_0007_000000חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל1970-
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סוג
חוקים

שם פרסום
שם קובץ
 00_0017_000000חוק התיישנות ,תשי"ח1958-
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים  2003ו ,)2004 -התשס"ג
 2003חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב1992-
חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951-
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949-
חוק חיילים משוחררים ,התשמ"ד 1984 -
חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס'  2והוראת שעה) ,התש"ע 2010 -

מוצג באתר
חיצוני
לא

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0205_000000
00_0037_000000
00_0071_000000
00_0043_000000
00_0082_000000
00_0083_000000
00_0010_000000
00_0132_000000

חוקים

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט
 00_0055_000000והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ה1994-

לא

חוקים

חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה
( 00_0092_000000סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ו1996-

לא

חוקים

חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית
 00_0038_000000ההאשמית ,התשנ"ה1995-

לא

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0070_000000
00_0097_000000
00_0064_000000
00_0094_000000
00_0200_000000

חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית
ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה),
התשנ"ח1997-
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד :משק המדינה
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
חוק יציבות המשק (הוראות שונות) ,התשמ"ז 1987 -

לא
לא
לא
לא
לא

חוקים

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חרום (יהודה והשומרון -שיפוט
 00_0201_000000בעבירות ועזרה משפטית)

לא

חוקים
חוקים
חוקים

חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת
 00_0090_000000הכספים ( 1998תיקוני חקיקה) ,התשנ"ח1998 -
 00_0024_000000חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א1991-
 00_0131_000000חוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח 1998 -

לא
לא
לא

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0046_000000
00_0026_000000
00_0034_000000
00_0011_000000

חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) ,התשנ"א-
1991
חוק לעידוד השקעות-הון ,תשי"ט1959-
חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ"ד 1994 -
חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) ,התשנ"ג 1992 -

לא
לא
כן
כן

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

00_0030_000000
00_0018_000000
00_0049_000000
00_0025_000000
00_0095_000000
00_0029_000000
00_0105_000000

חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה),
התשנ"ד1994-
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) ,תשי"ט1959-
חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין) ,תשי"ח 1958 -
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) ,תשי"ט1958-
חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) ,תשי"ח1958 -
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות ,התשנ"ו1996-
חוק מס מקביל ,תשל"ג 1973 -

לא
כן
לא
לא
לא
לא
לא
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מוצג באתר
חיצוני
שם פרסום
לא
חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו1975-
כן
חוק משפחות חד-הוריות ,התשנ"ב 1992 -
חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,תש"י 1950-כן
כן
חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד1954-
כן
חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי"ז1957-
לא
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
כן
חוק עדכון כתובת ,התשס"ה*2005-
לא
חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
כן
חוק פיצוי לנפגעי פוליו ,התשס"ז2007 -
לא
חוק פיצויי-פיטורים ,תשכ"ג 1963 -
כן
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
לא
חוק קביעת גיל ,תשכ"ד1963-
לא
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
לא
חוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א1951 -
לא
חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס2000-
כן
חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) ,התשמ"ו1986-

סוג
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

שם קובץ
00_0022_000000
00_0008_000000
00_0044_000000
00_0072_000000
00_0035_000000
00_0019_000000
00_0120_000000
00_0023_000000
00_0005_000000
00_0040_000000
00_0054_000000
00_0031_000000
00_0041_000000
00_0065_000000
00_0130_000000
00_0013_000000

חוקים
חוקים

חוק שירות המדינה (גימלאות) (הגדלת קיצבה לגימלאי משרד
 00_0207_000000התקשורת) ,התשנ"ז1997-
 00_0093_000000חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב) ,תש"ל1970-

לא
לא

חוקים
חוקים
חוקים

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה  -פיצוי מיוחד) (הוראת
 00_0208_000000שעה) ,התשס"א2001-
 00_0209_000000חוק שירות המדינה (מינויים) ,תשי"ט1959 -
 00_0050_000000חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-

לא
לא
לא

חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

04_0205_000000
00_0015_000000
00_0067_000000
00_0075_000000
00_0021_000000
00_0076_000000
00_0009_000000
00_0001_000020
00_0061_000000
00_0073_000000
00_0016_000000
00_0047_000000
00_0020_000000
00_0060_000000
00_0085_000000
00_0103_000000
00_0032_000000
00_0001_000001
00_0001_000002

חוק שירות לאומי בהתנדבות (תכנית ניסיונית לבנים) (הוראת שעה),
התשס"א2001-
חוק שירות לאומי ,תשי"ג1953-
חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) ,תשל"א1971-
חוק שירותי הכבאות ,תשי"ט1959-
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת ,תשכ"ה1965-
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב 1992 -
לוחות
פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) ,תש"ל1970-
פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) ,תשל"ב 1971 -
פקודת האגודות השיתופיות
פקודת המיסים (גבייה) 1929
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,תשכ"ח1968-
פקודת העיריות (נוסח חדש)
פקודת הראיות (נוסח חדש) ,תשל"א 1971 -
פקודת מס הכנסה
פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח1948-
פרק א' – פרשנות והוראות כלליות
פרק ב' – המוסד לביטוח לאומי
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סוג
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים
חוקים

שם קובץ
00_0001_000003
00_0001_000004
00_0001_000005
00_0001_000006
00_0001_000007
00_0001_000008
00_0001_000009
00_0001_000015
00_0001_000016
00_0001_000010
00_0001_000011
00_0001_000012
00_0001_000013
00_0001_000023
00_0001_000014
00_0001_000017
00_0001_000018
00_0001_000019

שם פרסום
פרק ג' – ביטוח אמהות
פרק ד' – ביטוח ילדים
פרק ה' – ביטוח נפגעי עבודה
פרק ו' – ביטוח נפגעי תאונות
פרק ז' – ביטוח אבטלה
פרק ח' – ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד
פרק ט' – ביטוח נכות
פרק טו' – דמי ביטוח
פרק טז' – שונות
פרק י' – ביטוח סיעוד
פרק יא' – ביטוח זקנה וביטוח שאירים
פרק יב' – תגמולים למשרתים במילואים
פרק יג' – תגמולים למתנדבים
פרק יג' – 1תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון
פרק יד' – גמלאות – הוראות כלליות
פרק יז' – הענקות
פרק יח' – בית הדין לעבודה
פרק יט' – עונשין וביצוע

מוצג באתר
חיצוני
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן

מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא

21_0001_000000
01_0003_000000
01_0002_000000
01_0004_000000
01_0006_000000

הסכם בדבר גימלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1
ביוני )1977
מבוא  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994-
מבוא  -חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-
מבוא  -חוק המזונות (הבטחת תשלום) ,התשל"ב1972-
מבוא  -חוק הקיצבאות (פיצוי בעד אחור בתשלום) ,התשמ"ד1984-

כן
כן
כן
כן
כן

מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
מבוא
נש"מ
נש"מ

01_0014_000000
01_0039_000000
01_0007_000000
01_0034_000000
01_0011_000000
01_0105_000000
01_0008_000000
01_0005_000000
01_0009_000000
01_0001_000000
40_0998_000001
40_0998_000002

מבוא  -חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה),
התשנ"ה1995-
מבוא  -חוק התגמולים לחסידי אומות העולם
מבוא  -חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל1970-
מבוא  -חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ"ד1994-
מבוא  -חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) ,התשנ"ג1992-
מבוא  -חוק מס מקביל ,התשל"ג1973-
מבוא  -חוק משפחות חד הוריות ,התשנ"ב1992-
מבוא  -חוק פיצוי לנפגעי פוליו ,התשס"ז2007 -
מבוא  -חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב1992-
מבוא חוק ביטוח לאומי
נש"מ  -משנת תשס"א
נש"מ  -עד שנת תש"ס

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
לא

צווים
צווים

צו ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד"א) ,התשנ"ט -
1999 03_0003_000001
 03_0003_000002צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות) ,התשנ"ו 1995 -

כן
כן

צווים

צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם),
 03_0048_000002התשמ"ח 1988 -

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

צווים

צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים),
 03_0048_000003התשנ"ו 1996 -

לא

צווים

צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים) ,התשמ"ו
1986 - 03_0048_000001

לא

צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) (מס'  ,)2התשס"ב
לא
 2002צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) ,התשס"ב  2001 -לא
כן
צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) ,התשס"ה2004-
כן
צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי) ,התש"ע 2010-
כן
צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי) ,התשס"ח2008 -
כן
צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי) ,התשע"א 2011-

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0073_000002
03_0073_000001
03_0002_000001
03_0001_000001
03_0001_000002
03_0001_000003

צווים

צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד
 03_0001_000004שכר) ,התשמ"א 1981 -

כן

צווים

צו הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות מקומיות מקצועיות),
 03_0001_000005התשמ"ח 1981 -

כן

צווים

צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל)
 03_0001_000006התשמ"ז1987-

כן

צווים
צווים
צווים

צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול) ,התשנ"ה -
כן
1995 03_0001_000007
 03_0001_000008צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) ,תשל"ב  1972 -כן
כן
 03_0001_000009צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי) ,התשמ"ד 1984 -

צווים

צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית
של גרמניה כחוק תגמולים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח) ,תשכ"ב -
כן
1962 03_0001_000010

צווים

צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד כחוק
 03_0001_000011תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח) ,תשל"ח 1978 -

כן

צווים

צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק שירות בתי הסוהר כחוק תגמולים
 03_0001_000012לענין פטור מתשלום דמי ביטוח) ,תשכ"ג 1963 -

כן

צווים

צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי
 03_0001_000013ביטוח),התשנ"א 1991 -

כן

צווים

צו הביטוח הלאומי (קביעת פקודת הפיצויים לעובדים כחוק תגמולים
 03_0001_000014לענין פטור מתשלום דמי ביטוח) ,תש"ך .1960 -

כן

צווים
צווים

צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות) (הוראת
 03_0001_000015שעה)
 03_0001_000016צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס) ,התשמ"ו 1985 -

כן
כן

צווים

צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח)(מס' ,)2
 03_0001_000017התשמ"ז 1987 -

כן

צווים
צווים
צווים
צווים

צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח) ,התשמ"ז -
1987 03_0001_000018
צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח) ,התשנ"ט -
1999 03_0001_000019
 03_0047_000001צו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה) ,התשמ"ד1984-

כן
לא

צו הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (היום הקובע לענין סעיף ,)49
 03_0079_000001תשל"ה1975-

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

צווים

צו הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום
 03_0079_000002לנוער לדון קטינים על פשעים) ,התש"ן1990-

לא

צווים

צו הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (מועד תחילת החוק) ,תשל"ה-
1975 03_0079_000003

לא

צווים

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול
 03_0045_000001לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) ,התשס"א2001-

כן

צווים

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול
 03_0045_000002לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) ,התשס"ג 2002 -

כן

צווים

צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול
 03_0045_000003לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) ,התשס"ט2008-

כן

צווים

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת סעיפים מחוק הנכים),
 03_0007_000001התשמ"ה 1984 -

כן

צווים

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות
 03_0007_000002מקצועית ,ערבויות וביטוח מפני מחלה) ,תשל"ב 1971 -

כן

צווים

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק הנכים),
 03_0007_000003התשמ"ה 1984 -

כן

צווים

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק משפחות
 03_0007_000004חיילים) ,התשמ"ז 1986 -

כן

צווים

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת שטח המוחזק בידי צבא
 03_0007_000005הגנה לישראל) ,תשל"א 1970 -

כן

צווים

צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם),
 03_0043_000001התשנ"ט1999-

לא

צווים

צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח) ,התשס"ג -
2002 03_0026_000001

לא

צווים
צווים

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי
 03_0026_000002תיירות) ,התשס"ג 2002 -
 03_0103_000001צו ממס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשמ"ה 1985 -

לא
לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה ( קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים
מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים ) ( הוראת שעה לשנות המס 2003
לא
 03_0103_000002ו  ,) 2004 -התשס"ג 2003 -
לא
 03_0103_000003צו מס הכנסה (דיבידנד מהכנסה מועדפת) ,תשכ"ד 1963 -

צווים

צו מס הכנסה (האמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הארגנטינית
 03_0103_000004בדבר מניעת מסי כפל בהובלה בין-לאומית) ,התשמ"ג 1983 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (האמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הארגנטינית
 03_0103_000005בדבר מניעת מסי כפל בהובלה בין-לאומית) ,תשמ"ג 1983 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (האמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של דרום
 03_0103_000006אפריקה בדבר מניעת מסי כפל על הכנסה והון) ,התשמ"א 1981 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (האמנה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת
 03_0103_000007ג'מאיקה בדבר מניעת כפל מס) ,התשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (האמנה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת
 03_0103_000008ג'מאיקה בדבר מניעת כפל מס) ,תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

 03_0103_000009צו מס הכנסה (הארכת מועד רישום חברות משפחתיות) תשל"ט  1978 -לא
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סוג

שם קובץ

שם פרסום

מוצג באתר
חיצוני

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000010
03_0103_000011
03_0103_000012
03_0103_000013
03_0103_000014
03_0103_000015
03_0103_000016
03_0103_000017
03_0103_000018
03_0103_000019
03_0103_000020
03_0103_000021
03_0103_000022
03_0103_000023
03_0103_000024
03_0103_000025
03_0103_000026
03_0103_000027
03_0103_000028
03_0103_000029
03_0103_000030
03_0103_000031
03_0103_000032
03_0103_000033
03_0103_000034
03_0103_000035
03_0103_000036
03_0103_000037
03_0103_000038
03_0103_000039
03_0103_000040
03_0103_000041
03_0103_000042
03_0103_000043
03_0103_000044
03_0103_000045
03_0103_000046
03_0103_000047
03_0103_000048
03_0103_000049
03_0103_000050
03_0103_000051

צו מס הכנסה (הארכת מועד רישום חברות משפחתיות) ,תשמ"א -
1981
צו מס הכנסה (הארכת תחולה של הטבה מיוחדת) ,תשל"ז 1976 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעור המקדמה) ,תשל"ט 1979 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) (תיקון) ,תשנ"ח 1997 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) תשל"ו 1976 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) תשמ"ח 1988 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(מס'  ,)2תשל"ז 1977 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(מס'  ,)2תשמ"ד 1984 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(מס' ,)2תשמ"ב 1982 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(מס'  ,)3תשמ"ד 1984 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(מס  ,)3תשל"ט 1979 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התש"ן 1989 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשמ"ח 1988 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשנ"ט1998-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשס"א2001-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשס"ב2002-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשס"ד 2004 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשס"ו2005-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,התשס"ז2007-
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תש"ם 1979 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תש"ס 1999 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשל"ב 1972 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשל"ג 1973 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשל"ד 1974 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשל"ו 1975 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשל"ח 1978 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשל"ט 1979 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשמ"ב 1982 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשמ"ג 1983 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשמ"ד 1983 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשמ"ו 1985 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"א 1991 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ב 1991 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ג 1992 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ד 1994 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ה 1994 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ו 1995 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ז 1996 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשנ"ט 1998 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשס"א 2001 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) ,תשס"ב 2002 -
צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות),התש"ס1999-

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
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צווים

שם פרסום
שם קובץ
 03_0103_000052צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות),תשמ"ה 1985 -

מוצג באתר
חיצוני
לא

צווים
צווים
צווים

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי מקדמות) (תקופת שומה מיוחדת),
 03_0103_000053תשמ"ג 1982 -
 03_0103_000054צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי מקדמות) ,תשמ"א 1981 -
 03_0103_000055צו מס הכנסה (הגדרת שיעורי מקדמות) ,תש"ם 1980 -

לא
לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסה מריבית על תעודות השתתפות
 03_0103_000056הוליס) ,תשל"ו 1976 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות-חוץ של תושב ישראל) ,תשכ"ד -
1963 03_0103_000057

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (הקדמת מועד לסיום תחולת הוראות שעה) ,תשנ"ג -
1993 03_0103_000058
 03_0103_000059צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל) ,תשכ"ד1963-

לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (זיכוי ממס לתרומות המגבית המאוחדת לישראל),
 03_0103_000060התשמ"ה 1985 -

לא

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000061
03_0103_000062
03_0103_000063
03_0103_000064
03_0103_000065
03_0103_000066
03_0103_000067
03_0103_000068
03_0103_000069
03_0103_000070
03_0103_000071
03_0103_000072
03_0103_000073
03_0103_000074
03_0103_000075

צו מס הכנסה (זיכוי ממס לתרומות המגבית המאוחדת לישראל),
תשמ"ה 1985 -
צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור) ,התשנ"ה 1995 -
צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור) ,תשנ"ה 1995 -
צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים) ,התשמ"ו 1986 -
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (סלובניה) ,התשס"ח2008 -
צו מס הכנסה (מניעת כפל מס) (פורטוגל) ,התשס"ח2008 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוזבקיסטן) ,תשנ"ט 1999 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוקראינה) ,התשס"ו2006-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (איטליה) ,התשנ"ט1999-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אירלנד) ,התשנ"ו1996-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אירלנד) ,תשנ"ו 1996 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ארצות הברית) ,התשנ"ה 1994 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (בלרוס) ,התשס"ד 2004 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ברזיל) ,התשס"ו2005-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הונגריה) ,התשנ"ג 1993 -

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000076
03_0103_000077
03_0103_000078
03_0103_000079
03_0103_000080
03_0103_000081
03_0103_000082
03_0103_000083
03_0103_000084
03_0103_000085
03_0103_000086
03_0103_000087

צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הרפובליקה הצ'כית) ,התשנ"ה  1995 -לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הרפובליקה הצ'כית) ,תשנ"ה  1995 -לא
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (יוון) ,תשנ"ח 1998 -
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (יפן) ,התשנ"ד 1994 -
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סין) ,תשנ"ו 1996 -
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סינגפור) ,התשס"ו2005-
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (סלובקיה) ,התשס"א2001-
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (ספרד) ,התשס"א2001-
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פולין) ,התשנ"ב 1992 -
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פינלנד) ,התשנ"ח1998-
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (צרפת) ,התשנ"ז1996-
לא
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (קרואטיה) ,התשס"ז2007-
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צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רומניה) ,התשנ"ח1998-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רוסיה) ,התשס"א2001-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (שוויץ) ,התשס"ד 2004 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (תורכיה) ,התשנ"ח1998-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(איטליה) ,תשנ"ט 1999 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(ארצות הברית) ,תשנ"ה 1994 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(דרום קוריאה) ,התשנ"ח 1998 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(הודו) ,התשנ"ז 1997 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(הולנד) ,התשנ"ו1996-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(הונגריה) ,תשנ"ג 1993 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(הפיליפינים) ,התשנ"ז1997-
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(יפן) ,תשנ"ד 1994 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(סין) ,התשנ"ו 1996 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(פולין) ,תשנ"ב 1992 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(תאילנד) ,התשנ"ז 1977 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(תורכיה) ,תשנ"ח 1998 -
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) ,תשס"א 2000 -
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מדיבידנד מאת שואל) ,התשנ"ב 1992 -
צו מס הכנסה (ניכוי במקור מדמי השאלה) ,התשנ"ב 1992 -

מוצג באתר
חיצוני
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

סוג
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

שם קובץ
03_0103_000088
03_0103_000089
03_0103_000090
03_0103_000091
03_0103_000092
03_0103_000093
03_0103_000094
03_0103_000095
03_0103_000096
03_0103_000097
03_0103_000098
03_0103_000099
03_0103_000100
03_0103_000101
03_0103_000102
03_0103_000103
03_0103_000104
03_0103_000105
03_0103_000106

צווים

צו מס הכנסה (ניכוי במקור מהכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע
 03_0103_000107עתידיים) ,התשנ"א 1990 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח) ,התשמ"ג-
1983 03_0103_000108

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור איגרות מדינת ישראל ממס על ריבית) ,תשמ"ב -
1982 03_0103_000109

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב
 03_0103_000110ישראל בחברה תושבת חוץ) ,התשמ"א-1981

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור כללי ממס על מילווה במטבע חוץ שמקבלת
 03_0103_000111המדינה) ,התשנ"א 1991 -
 03_0103_000112צו מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) ,תש"ל 1970 -

לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס הכנסה על ריבית  -מילווה מהבנק האירופי
 03_0103_000113להשקעות) ,תשמ"ו 1986 -

לא

צו מס הכנסה (פטור ממס הכנסה על ריבית  -מילווה מהתאגיד לפיתוח
התעשיה של דרום אפריקה בע"מ) ,תשמ"ו 1986 -
צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר) ,תשכ"ז 1967 -
צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר) ,תשל"ב 1972 -
צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר) ,תשל"ד 1974 -
צו מס הכנסה (פטור ממס למפעל הפיס) ,תשל"ו 1975 -

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000114
03_0103_000115
03_0103_000116
03_0103_000117
03_0103_000118

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס לריבית שמשלם תושב ישראל בשל הלוואה
 03_0103_000119מתושב חוץ) ,התשמ"ח 1988 -

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון
 03_0103_000120במטבע חוץ) ,התשס"ד 2003 -
 03_0103_000121צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים) ,תשל"ט 1979 -

לא
לא
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לא
לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית והפרשי הצמדה),
 03_0103_000122תשמ"ח 1988 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של
 03_0103_000123תושבי ישראל),תשכ"ג 1963 -

לא

צווים
צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון חפשי במטבע
 03_0103_000124חוץ) - ,תש"ל 1970 -
 03_0103_000125צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית) ,תש"ן 1989 -
 03_0103_000126צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית) ,תשל"ז 1977 -

לא
לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסויימות של קרן תושבי חוץ),
 03_0103_000127תשמ"ט 1989 -

לא

צווים
צווים

 03_0103_000128צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מריבית)(מס'  ,)2תשמ"ט  1988 -לא
לא
 03_0103_000129צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מריבית) ,תשמ"ט 1988 -

צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה למפיצי מפעל הפיס),
 03_0103_000130תשמ"ד 1984 -
 03_0103_000131צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) ,תשמ"ד 1984 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל
שהוריהם נרצחו בשואה) ,התשס"א2001-
צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד) ,תשל"ו 1976 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדונות תושבי חוץ) ,התשמ"א 1981 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדונות תושבי חוץ) ,תשמ"א 1981 -

לא
לא

צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000132
03_0103_000133
03_0103_000134
03_0103_000135

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון לגבי מכירת נייר ערך מסחרי),
 03_0103_000136התשנ"ב 1992 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת
 03_0103_000137מקרקעין בנגב) ,תשמ"א 1981 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית או על דמי ניכיון לבעלי נייר ערך
 03_0103_000138מסחרי) ,תשנ"ב 1992 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ) (מס'
 ,)17 03_0103_000139תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ)(מס' ,)15
 03_0103_000140תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ)(מס' ,)16
 03_0103_000141תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ)(מס' ,)18
 03_0103_000142תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ)(מס' ,)19
 03_0103_000143תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה לתושב חוץ)(מס' ,)20
 03_0103_000144תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס'
 ,)10 03_0103_000145תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס'
 ,)11 03_0103_000146תשמ"ו 1986 -

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס'
 ,)12 03_0103_000147תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס'
 ,)13 03_0103_000148תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס'
 ,)14 03_0103_000149תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס' ,)5
 03_0103_000150תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס' ,)6
 03_0103_000151תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס' ,)7
 03_0103_000152תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) (מס' ,)8
 03_0103_000153תשמ"ו 1986 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ)(מס' ,)2
 03_0103_000154תשמ"ח 1987 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ)(מס' ,)3
 03_0103_000155תשמ"ז 1987 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ)(מס' ,)4
 03_0103_000156תשמ"ז 1987 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ)(מס' ,)5
 03_0103_000157תשמ"ז 1987 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ)(מס' ,)9
 03_0103_000158תשמ"ח 1988 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) ,תשמ"ה
1985 - 03_0103_000159

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) ,תשמ"ו
1985 - 03_0103_000160

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) ,תשמ"ז
1987 - 03_0103_000161

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ) ,תשמ"ח
1987 - 03_0103_000162

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית והפרשי הצמדה בשל מילוות
 03_0103_000163במסגרת סיוע כלכלי למדינה) ,תשל"ט 1979 -
 03_0103_000164צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית והפרשי הצמדה) ,תשל"ט 1979 -

לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לאיגרות מדינת ישראל)(מס' ,)2
 03_0103_000165תשמ"ז 1987 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לאיגרות מדינת ישראל) ,תשמ"ו -
1986 03_0103_000166

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לאיגרות מדינת ישראל) ,תשמ"ז -
1987 03_0103_000167

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לבעל נייר ערך מסחרי) ,תש"ן -
1990 03_0103_000168
 03_0103_000169צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לשטרי חוב) ,תשמ"ו 1986 -

לא
לא
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סוג
צווים

שם פרסום
שם קובץ
 03_0103_000170צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לשטרי חוב) ,תשמ"ח 1987 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית מאיגרות חוב שהוצאו לבנק הבין-
לאומי לשיקום ולפיתוח) ,תשכ"ט 1969 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית מאיגרות חוב) ,תשכ"ג 1963 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשל"ט 1978 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשמ"א 1980 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשמ"ה 1985 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשמ"ח 1988 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשמ"ט 1988 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשנ"א 1990 -
צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית) ,תשנ"ג 1993 -

מוצג באתר
חיצוני
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000171
03_0103_000172
03_0103_000173
03_0103_000174
03_0103_000175
03_0103_000176
03_0103_000177
03_0103_000178
03_0103_000179

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת איגרות חסכון),
 03_0103_000180תשכ"ו 1966 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות) ,תשמ"ב -
1981 03_0103_000181

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון) ,תשל"ו -
1976 03_0103_000182
 03_0103_000183צו מס הכנסה (פטור ממס על שטרות המדינה) ,תשל"ט 1979 -

לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל),
 03_0103_000184תשל"ז 1976 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת
 03_0103_000185מניותיו של תושב חוץ) ,תשל"ט 1978 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור ממס של הכנסה מריבית על פקדון במטבע חוץ של
 03_0103_000186תושבי ישראל) ,תשכ"ג 1963 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית לתושבי חוץ),
 03_0103_000187תשל"ו 1976 -

לא

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000188
03_0103_000189
03_0103_000190
03_0103_000191
03_0103_000192
03_0103_000193

צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית)(מס'  ,)2תשל"ז -
1977
צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית) ,תש"ם 1979 -
צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית) ,תשל"ו 1976 -
צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית) ,תשל"ז 1977 -
צו מס הכנסה (פטור שטרות המדינה ממס על ריבית) ,תשל"ח 1978 -
צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות) ,תשט"ו 1955 -

לא
לא
לא
לא
לא
לא

צווים

צו מס הכנסה (פטור תעודות מדינת ישראל ממס על ריבית) ,תשמ"ג -
1983 03_0103_000194

לא

צו מס הכנסה (פטור) (ריבית ודמי שכירות בשל כלי טיס וכלי שיט),
תשל"ו 1976 -
צו מס הכנסה (קביעת בורסה) ,התשס"ד 2004 -
צו מס הכנסה (קביעת בעל עסק זעיר) ,התשמ"ג 1982 -
צו מס הכנסה (קביעת דיוידנדה כהכנסה) ,תשי"ז 1956 -

צווים
צווים
צווים
צווים

03_0103_000195
03_0103_000196
03_0103_000197
03_0103_000198

צווים
צווים

צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקור),
 03_0103_000199התשנ"ח 1998 -
 03_0103_000200צו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) ,התשנ"ב 1992 -
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סוג

שם קובץ

צווים

צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה),
 03_0103_000201התשמ"ו 1986 -

צווים
צווים
צווים

 03_0103_000202צו מס הכנסה (קביעת ריבית והפרשי הצמדה כהכנסה) ,תשל"ז  1977 -לא
לא
 03_0103_000203צו מס הכנסה (קביעת ריבית כהכנסה) ,התשס"ג2002-
לא
 03_0103_000204צו מס הכנסה (קביעת שכר-סופרים כהכנסה) ,תשכ"ד 1963 -

צווים

צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק
 03_0103_000205כהכנסה) ,תשל"ב 1971 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תמורה ממכירת נייר ערך זר כהכנסה וניכוי
 03_0103_000206במקור מהתמורה) ,התשנ"ב1992-

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תקופה לגבי ניירות ערך מסחריים) ,התשנ"ב -
1992 03_0103_000207

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תקופה לגבי ניירות ערך מסחריים) ,תשנ"ב -
1992 03_0103_000208

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת
 03_0103_000209חקלאית כהכנסה) ,תשל"ט 1979 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה
 03_0103_000210כהכנסה) ,תשל"ד 1973 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה ,עבודות מתכת,
 03_0103_000211עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה) ,תשל"ד  1973 -לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
 03_0103_000212ביהלומים כהכנסה) ,התשנ"ג1992-

לא

צווים

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),
 03_0103_000213תשל"ז1977-

לא

צווים

צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר) ,התשנ"ב
1992 - 03_0103_000214

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000215ו ,)5-התש"ס2000-

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000216ו ,)5-התשס"ב2002-

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000217ו ,)5-התשס"ד 2004 -

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000218ו ,)5-התשס"ו2005-

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000219ו ,)5-התשס"ז2007-

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000220ו ,)-5התשנ"ט1998-

לא

צווים

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(התליית תחולתם של סעיפים
 4 03_0103_000221ו ,)-5התשס"א2001-

לא

צווים
צווים

צו מס הכנסה (תיקון האמנה עם גרמניה למניעת מסי כפל) ,התשמ"א -
1980 03_0103_000222
 03_0103_000223צו מס הכנסה (תשלום המס בזמן הגשת דין-וחשבון) ,תשי"ג 1953 -

לא
לא
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סוג

שם קובץ

צווים
צווים

צו מס הכנסה (תשלומים חדשיים ורבע-שנתיים של זכאים לפטור או
 03_0103_000224להנחה ממס) ,תשי"ח 1957 -
 03_0022_000225צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים) ,התשנ"ו1996-

לא
לא

צווים

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים),
 03_0022_000226התשנ"ג1992-

לא

צווים

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) ,התשנ"ג -
1992 03_0022_000227

לא

צווים

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) ,התשס"ה-
2005 03_0022_000228

לא

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי
 03_0044_000229תגמולים) (מס'  ,)2התשנ"ז1997-

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי
 03_0044_000230תגמולים) ,התשס"א2001-

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי
 03_0044_000231תגמולים) ,התשס"ב2001-

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי
 03_0044_000232תגמולים) ,התשס"ג 2002 -

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סכום מענק
 03_0044_000233ליתום שהגיע למצוות) ,התשנ"ו1996-

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)( ,העלאת
 03_0044_000234שיעורי תגמולים) ,התש"ס2000-

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)( ,העלאת
 03_0044_000235שיעורי תגמולים) ,התשס"ט2009-

כן

צווים

צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)( ,מענק נישואין
 03_0044_000236ליתום) ,התשמ"ב1982-

כן

צווים
צווים

צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת ,השכר הקובע
 03_0072_000237ושיעורי התגמולים) ,התשמ"ט1989-
 03_0072_000238צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) ,התשס"ב2002-

כן
כן

צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר),
התשמ"ט1989-
צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק) ,התשמ"ט1989-
צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה) ,תשכ"א1961-
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) ,התשס"ב2002-
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים) ,התשנ"ה1995-
צו על ערך מוסף (קביעת מוסד כספי) ,תשל"ז1977-

צווים
צווים
צווים
צווים
צווים
צווים

03_0072_000239
03_0072_000240
03_0035_000241
03_0035_000242
03_0035_000243
03_0022_000244

צווים

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין
 03_0054_000245המבטחים) ,התשס"א2001-

כן

צווים
צווים

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין
 03_0054_000246המבטחים) ,תשל"ח1977-
 03_0054_000247צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) ,תשל"ו1977-

כן
כן

צווים

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות
 03_0054_000248דרכים),התשס"א2001-

כן

צווים

צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון),
 03_0013_000249התשס"ב2001-

כן
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חיצוני
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סוג

שם קובץ

צווים

צו שירות ביטחון (התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון),
 03_0013_000250התשס"ב2002-

כן

צווים

צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק) ,התשס"ב
2001 - 03_0013_000251

כן

צווים
תקנות

צו שירות ביטחון (תפקידים שלא יחול לגביהם סעיף 29ב(א) לחוק),
 03_0013_000252התשס"ב2001-
1953 02_0001_148100תקנות הביטוח הלאומי (רישום) ,תשכ"ג1963-

כן
כן

תקנות
תקנות
תקנות

1968תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות
 02_0001_111170מסויימות) ,התשל"ז1977-
 02_0048_100001בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי) ,תשכ"ט 1969 -
 02_0132_000001חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס'  2והוראת שעה) ,התש"ע 2010 -

כן
לא
לא

תקנות

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים),
 02_0103_100002התש"ן1990-

לא

תקנות
תקנות

תיקון טעויות בחוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס'  2והוראת שעה),
 04_0132_000002התש"ע – 2010
 02_0077_100000תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש) ,התשנ"ח1998-

לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת) ,התשנ"ח-
1998 02_0077_100001
 02_0003_116230תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוצאות המוסד) ,התשנ"ה 1995 -

לא
כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 02_0003_115990ביטוח בריאות) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר בעד שירותי בריאות) ,התש"ס -
2000 02_0003_115890

כן

תקנות
תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי),
כן
 02_0003_115870התש"ס 2000 -
 02_0003_116170תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הכרה בקופת חולים) ,התשנ"ו  1995 -כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרים לגבי חיילים ובני
 02_0003_116190משפחותיהם) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת דמי ביטוח בידי משרד הבטחון
 02_0003_116041כמשלם תגמול) ,התשנ"ו 1996 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד"א) ,התשנ"ט
1999 - 02_0003_116250

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה למועצת בריאות) ,התשנ"ו -
.1996 02_0003_116121

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים) ,התשנ"ה-
1995 02_0003_116130

כן

תקנות
תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (חלוקת דמי ביטוח אמהות) ,התשנ"ה -
1995 02_0003_116110
 02_0003_116050תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (חלוקת תקבולים) ,התשנ"ה 1995 -

כן
כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח
 02_0003_115881רפואי) ,התש"ס 2000 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי
 02_0003_115901בריאות) ,התש"ס 2000 -

כן
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תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) ,התשנ"ה-
1995 02_0003_116150

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
 02_0003_116210למתגורר במעון) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות),
 02_0003_116010התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר),
 02_0003_115910התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ,זכויות וחובות
של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת
 02_0003_117000שעה) ,התשס"ג ,)2003-התשע"ד2014-

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח
 02_0003_115970בריאות) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ),
 02_0003_115950התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד
 02_0003_116030במשק בית) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר) ,התשנ"ח-
1998 02_0003_115941

כן

תקנות
תקנות

תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף),
 02_0061_100000התשס"א 2001 -
 02_0061_100001תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח) ,תש"ל1970-

לא
לא

תקנות

תקנות בית-דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים) ,תש"ל -
1969 02_0048_100003

לא

תקנות

תקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בענין שביתה חלקית בלתי מוגנת),
 02_0048_100000תשל"ז 1977 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד),התשנ"א -
1991 02_0048_100002
 02_0048_100004תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) ,התשנ"ב 1991 -

לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם) ,תשל"ה -
1975 02_0048_100007
 02_0048_100008תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) ,התשמ"ד 1984 -

לא
לא

תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר) ,התש"ן -
1990
תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) ,תשל"ח 1978 -
תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה) ,תשל"ט 1978 -
תקנות בתי המשפט (גישור) ,התשנ"ג1993-
תקנות בתי המשפט (מינוי מגשר) ,התשנ"ו1996-

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0048_100006
02_0048_100005
02_0103_100079
02_0027_100000
02_0027_100004

תקנות

תקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק
 02_0027_100001לשכת עורכי הדין) ,התשמ"ט1988-

לא

תקנות

תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על
 02_0027_100003חוסים) ,התש"ן1990-

לא

תקנות

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום
 02_0027_100002מיוחד) ,התשנ"א1991-

לא
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המוסד לביטוח לאומי

מוצג באתר
חיצוני
שם פרסום
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי) ,תשל"ז 1976-לא
לא
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות) ,התשמ"א1981-
לא
תקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) ,תשל"ב1972-
תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד) ,התשמ"ד 1984-לא

סוג
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

שם קובץ
02_0016_100014
02_0016_100000
02_0016_100003
02_0016_100004

תקנות
תקנות

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי ,פנקסים ,ספרים והודעות),
לא
 02_0016_100016תשל"ו1976-
 02_0016_100013תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה  -קיבוץ דברת) ,התש"ס 1999-לא

תקנות

תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה  -קיבוץ יסעור) ,התשנ"ט -
1999 02_0016_100012

לא

תקנות

תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה  -קיבוץ כפר בלום) ,התשנ"ה -
1994 02_0016_100011

לא

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0016_100010
02_0016_100001
02_0016_100007
02_0016_100006
02_0016_100008
02_0016_100005
02_0016_100002
02_0016_100009
02_0016_100015
02_0062_100001
02_0062_100000
02_0042_100000
02_0002_111601

תקנות האגודות השיתופיות (דמי עזיבה  -קיבוץ מסדה) ,התשנ"ג -
לא
1993
לא
תקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות) ,תשל"ו1976-
לא
תקנות האגודות השיתופיות (חברות) ,תשל"ג1973-
לא
תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) ,תשל"ו1976-
תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) ,תשל"ה 1975-לא
לא
תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) ,התשנ"ו1995-
לא
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק) ,התשמ"ד1984-
לא
תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) ,תשל"ה1975-
לא
תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים) ,תשל"ו1976-
תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות) ,תשל"א 1971-לא
לא
תקנות האזרחות ,תשכ"ט1968-
לא
תקנות האזרחים הוותיקים ,התשנ"א1991-
כן
תקנות הבטחת הכנסה (הוראת שעה) ,התשנ"ב 1992 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0002_111610
02_0002_111450
02_0001_171900
02_0001_187700
02_0001_175500
02_0001_136700

תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע) ,התשמ"ב -
1982
תקנות הבטחת הכנסה ,התשמ"ב 1982 -
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) ,תשי"ד 1954 -
תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות) ,תשכ"ה 1965 -
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) ,תשל"ג 1972 -
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) ,תשל"ט 1979 -

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים
 02_0001_146900עצמאיים) ,תשי"ז 1957 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (הוראת שעה מס'
 ,)2 02_0001_147300התשמ"ג 1982 -

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון והוראת
 02_0001_147500שעה) ,התשמ"ג 1982 -
 02_0001_140700תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) ,תשי"ד 1954 -

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק) ,תשל"ד -
1974 02_0001_111050

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת
 02_0001_179700בית) ,התשמ"ד 1984 -

כן
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר) ,התשמ"ד -
1984 02_0001_182500

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים
 02_0001_183610מיוחדים ולילד נכה) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים),
 02_0001_182900התשל"ט1978-

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים
 02_0001_182100וועדה לעררים) ,התשמ"ד 1984 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות) ,התשמ"ד -
1984 02_0001_178900

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,
 02_0001_180900מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) ,התשמ"ד 1984 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות) ,תשל"ד -
1974 02_0001_179900

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(בדיקה מחדש ותביעה חדשה),
 02_0001_179810התשס"א2000-
 02_0001_177700תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) ,תשל"ד 1974 -
 02_0001_171700תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות) ,התשמ"א 1981 -

כן
כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות
 02_0001_186700בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד) ,התשמ"ח 1988 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות עררים) ,התשס"ט -
2009 02_0001_999003

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין
 02_0001_199903בחירת הזכאי בגמלה בכסף) ,התשע"ד2014-
 02_0001_187410תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני) ,התש"ס 2000 -

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות
 02_0001_186100לגימלת סיעוד ושיעורה) ,התשמ"ח 1988 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים),
 02_0001_186500התשמ"ח 1988 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית
 02_0001_187100מקצועית) ,התשמ"ח 1988 -

כן

תקנות

 02_0001_187500תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד)(הגשת תביעה) ,התשמ"ח  1988 -כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח עקרת בית בביטוח נכות) ,תשל"ו -
1976 02_0001_179300

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין
 02_0001_198010ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית) ,התשנ"א  1991 -כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) ,התשס"ב-
2002 02_0001_136300

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) ,התשס"ב
2002 02_0001_199906

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח  -הוראת שעה) ,התשמ"ג -
1982 02_0001_198300

כן
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חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח  -הוראת שעה) ,התשמ"ה -
1985 02_0001_198500

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח ומקדמות-הוראת שעה),
 02_0001_193500התשמ"ד 1984 -

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (הוראת שעה) ,התשמ"א -
1981 02_0001_194100
 02_0001_190100תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) ,תשי"ד1954-

כן
כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (גימלאות בביטוח זיקנה ושאירים) ,תשט"ז -
1956 02_0001_138900
 02_0001_173210תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון) ,התשנ"א 1991 -
 02_0001_198700תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים) ,תשי"ח 1957 -

כן
כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח  -קנסות והפרשי הצמדה) ,תשמ"ד
1984 - 02_0001_197300

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע) ,תשכ"ה-
1965 02_0001_193100

כן

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0001_183670
02_0001_999002
02_0001_199902
02_0001_139500

תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד
נכה) ,התשנ"ח1998-
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה) ,התשס"ט 2009-
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה) ,התשע"א2010-
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) ,תשל"ו1976-

כן
כן
כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הארכת התקופה המרבית לדמי אבטלה)
( 02_0001_199601הוראת שעה) ,התש"ע 2010 -
 02_0001_178700תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה) ,תשל"ו 1975 -

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה),
 02_0001_187610התשנ"ח1998-

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל) ,התשס"ה-
2004 02_0001_999001

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח
בעד מועסקים בבחירות לרשויות המקומיות)(הוראת שעה) ,התשמ"ד -
כן
1983 02_0001_110530

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח
 02_0001_110510בעד מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור) ,התשנ"ו 1995 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
( 02_0001_110470הוראת שעה) התשמ"ז 1987 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
( 02_0001_110450הוראת שעה) ,התשמ"א 1981 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
( 02_0001_110490הוראת שעה) ,התשמ"ח 1988 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),
 02_0001_199900תשל"א1971-

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הוראת שעה  -חישוב ההכנסה של החדשים
 02_0001_172900ינואר ,פברואר ומרס  ,)1986התשמ"ו1986-
 02_0001_166300תקנות הביטוח הלאומי (היוון) ,תשל"ח1978-
 02_0001_166310תקנות הביטוח הלאומי (היוון) ,תשל"ח 1978 -

כן
כן
כן
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חיצוני

סוג
תקנות

שם פרסום
שם קובץ
 02_0001_166320תקנות הביטוח הלאומי (היוון) ,תשל"ח 1978 -

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (היטל המיועד לרכישת ציוד לצרכי בטיחות
כן
 02_0001_110770אישית) (רמת הגולן) תשל"ה 1975 -
 02_0001_170900תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה) ,תשל"ט 1979-כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות),
 02_0001_138222תשע"א 2011 -

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה) ,תשל"ז
1976 - 02_0001_189700
 02_0001_110870תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק) ,תשל"ה 1975 -

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים),
 02_0001_174100תשל"ט 1979 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה
 02_0001_176850ותשלום דמי ביטוח) ,התשנ"ח 1997 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה),
 02_0001_176700תשל"ד 1974 -

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות
כן
 02_0001_170500בעבודה) ,התשמ"ח 1988 -
 02_0001_110590תקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת מס) ,התשמ"ח  1987 -כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי
 02_0001_110810לשאינם תושבי ישראל) ,התשמ"ז 1987 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של
 02_0001_135300עובד עצמאי) ,התשמ"ה 1985 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של
 02_0001_135100עובד עצמאי),תשכ"ה 1965 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל
 02_0001_196500שומה סופית),התשמ"ו 1986 -

כן

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים),
תשכ"ו 1965 -
תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) ,תשי"ז 1956 -
תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה) ,התשמ"ד 1984 -
תקנות הביטוח הלאומי (חסכון ארוך טווח לילד)
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד) תש"ל 1970 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0001_174900
02_0001_149900
02_0001_188300
02_0001_199650
02_0001_110730

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה
 02_0001_136410ציבורית או לאומית) ,התשנ"ז 1997 -
 02_0001_199901תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע2010-

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות
 02_0001_111121לחברי מועצה או לחברי ועדה) ,התשס"ב 2001 -

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול גימלאות ,הכנסה שנתית ודמי
 02_0001_199300ביטוח) ,התשמ"ה 1985 -
 02_0001_110690תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים) ,התשמ"ו 1985 -
 02_0001_111150תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות) ,התש"ל1969-

כן
כן
כן

תקנות

 02_0001_111091תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה) ,התשס"ז 2006-כן
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כן
כן
כן
כן
כן
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המוסד לביטוח לאומי

סוג
תקנות
תקנות
תקנות

מוצג באתר
חיצוני
שם פרסום
שם קובץ
כן
 02_0001_111090תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) ,תשי"ח 1958 -
כן
 02_0001_172700תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז בביטוח אמהות)
 02_0001_172810תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז ליולדת ולילוד) ,התשנ"ד  1993 -כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (מענק למבוטל שעובד בשכר נמוך) ,התשנ"ה -
1994 02_0001_177410

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת),
 02_0001_176900התשמ"ג 1983 -

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) ,תשכ"ה
1965 - 02_0001_164900
 02_0001_195300תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) ,התשמ"ד1984-
 02_0001_195100תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) ,תשל"ז 1977 -

כן
כן
כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה) ,התשכ"ח -
1968 02_0001_149500
 02_0001_111010תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים  -הוראת שעה) ,התשמ"ח 1988 -
 02_0001_110970תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) ,תשל"ח 1978 -

כן
כן
כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות
 02_0001_189500לפי פרק ט') ,התשמ"ד 1984 -
 02_0001_170300תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) ,התשמ"ו1986-
 02_0001_136100תקנות הביטוח הלאומי (נערות נשואות שבגדר ילד) ,תשל"ז1976-

כן
כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי
 02_0001_199600אבטלה בשיעור מלא) ,התשס"ט 2009 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי
 02_0001_199905אבטלה בשיעור מלא) ,התשס"ט 2009

כן

תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד
הילד הראשון והשני) ,התשנ"א 1990 -
תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי) ,תשל"ח 1978 -
תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים) תשכ"ז 1967 -
תקנות הביטוח הלאומי (עיגול גימלאות) ,התשל"ו 1976 -
תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה ודמי ביטוח) ,התש"ם 1980 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0001_174500
02_0001_111190
02_0001_170700
02_0001_189100
02_0001_199100

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה ,דמי ביטוח והכנסת מקסימום),
כן
 02_0001_198900התשכ"ו 1966 -
 02_0001_173700תקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קיצבת ילדים) ,תשל"ט  1979 -כן
 02_0001_173900תקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קיצבת ילדים) ,תשמ"ג  1983 -כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו
 02_0001_194900עובד ואינו עובד עצמאי) ,התשמ"ז 1987 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של
 02_0001_111081הזולת) ,התשנ"א 1991 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם) ,תשל"ג -
1973 02_0001_111130

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז -
1956 02_0001_150700

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים),
 02_0001_138100תשל"ז 1976 -

כן
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כן
כן
כן
כן
כן
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבאות ילדים) (הגשת תביעה ואופן תשלום
 02_0001_174610הקיצבה) ,התשנ"ב 1992 -
 02_0001_173300תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית) ,תש"ך 1960 -
 02_0001_138500תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית) ,תשל"א 1971 -

כן
כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת ילדי עובדים) (עובדים חלקיים ודורשי
 02_0001_175100עבודה) ,תשכ"ה 1965 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה) תשל"ז -
1976 02_0001_139300

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה) ,תשל"ז -
1976 02_0001_170100

כן

תקנות הביטוח הלאומי (קצבת ילדי עובדים) (הוראת שעה) ,תשל"ו -
כן
1975
כן
תקנות הביטוח הלאומי (קצבת ילדי עובדים) ,תשכ"ה 1965 -
כן
תקנות הביטוח הלאומי (רישום) ,תשי"ח 1957 -
כן
תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) ,התשט"ז 1956 -
תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי) ,התשמ"ז  1986 -כן
תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים) ,תשל"ח -
כן
1977

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0001_175300
02_0001_174700
02_0001_148700
02_0001_149100
02_0001_185300

תקנות

02_0001_184500

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי
 02_0001_148900ישראל) ,תשל"ב 1972 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים)
 02_0001_110630התשמ"ז .1987 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תחילת החוק לגבי נכים קודמים) ,תשל"ה -
1975 02_0001_178500

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח
 02_0001_110441העובד אצל מעבידים שונים) ,התשנ"ז 1997 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח),
 02_0001_194500התשמ"א1981-

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) ,התשנ"ה
1995 - 02_0001_194810

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) ,תשכ"ו -
1966 02_0001_194300

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה),
 02_0001_173100תשל"ג 1973 -
 02_0001_187900תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה) ,תשל"ט1979-

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון
 02_0001_174300והילד השני) ,התשמ"ו 1985 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום פיצויים בשל עוולה של מתנדב),
 02_0001_111070תשמ"א 1980 -

כן

תקנות
תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן),
 02_0001_138700תשי"ט 1959 -
 02_0001_199500תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית) ,תשכ"ו 1966 -

כן
כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי
 02_0001_176810אבטלה) ,התשנ"א 1991 -

כן
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המוסד לביטוח לאומי

מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי
 02_0001_176830אבטלה) ,התשנ"ו 1995 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי
 02_0001_177610אבטלה) ,התשנ"ח 1998 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את
 02_0001_110861מקום מגוריהם ליהודה ,שומרון וחבל עזה) ,התשנ"ג 1993 -

כן

תקנות

תקנות הביטוח לאומי (ביטוח ברשות לעת זיקנה ולשאירים) ,תשי"ד -
1954 02_0001_136500

כן

תקנות

 02_0012_100001תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה) ,התשמ"ח 1987-כן

תקנות
תקנות

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני) ,התשמ"ח-
1988 02_0012_100002
 02_0012_100000תקנות הגנת השכר (עיקול ,העברה ושעבוד) ,תשל"ג1973-

כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים) ,התשס"ב
2002 - 02_0063_100001
 02_0063_100000תקנות ההוצאה לפועל ,תש"ם 1979 -

לא
לא

תקנות

תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית (רישוי תאגידים לעניני קבורה
 02_0056_100000וקביעת נוהלי קבורה) ,התשנ"ט1998-

כן

תקנות
תקנות

תקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד
 02_0057_100002באימוץ בין-ארצי) ,התשנ"ח1998-
 02_0057_100001תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש) ,התשמ"ו1985-

כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות הכניסה לישראל (הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן
 02_0057_100003טיפול סיעודי) ,התשס"ד 2004 -
 02_0057_100000תקנות הכניסה לישראל ,תשל"ד1974-

כן
כן

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים
ומינוייהם) ,תשל"ו1975-
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב) ,תשל"ו1975-
תקנות המזונות (בקשות תשלום) ,תשל"ג 1973 -
תקנות המזונות (הבטחת תשלום) ,תשל"ג 1973 -
תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד1974-

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0059_100001
02_0059_100000
02_0004_111870
02_0004_111790
02_0047_100000

תקנות
תקנות

תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי
 02_0047_100001אכיפה) ,התשנ"ג1993-
 02_0047_100002תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) ,התשע"א2011-

לא
לא

תקנות

תקנות הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (טיפול עוקב) ,תשל"ו -
1976 02_0079_100003

לא

תקנות

תקנות הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות),
 02_0079_100002תשל"ו1975-

לא

תקנות

תקנות הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הדין בועדות
 02_0079_100001שחרורים) תשל"ב1971-

לא

תקנות

תקנות הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים
 02_0079_100000במעון) תשל"ז 1976 -

לא

תקנות

תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),
 02_0045_100013התשמ"א 1981 -

כן
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המוסד לביטוח לאומי

מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות
 02_0045_100025ביטוח סיעודי) ,התשס"ד 2004 -
תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של
נכה) ,תשל"ו 1976 -
תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,תשכ"ד 1964 -
תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,תשכ"ו 1965 -
תקנות הנכים (טיפול רפואי) ,תשי"ד1954 -
תקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר-פרנסה) ,תשי"ג 1953 -

כן

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0045_100014
02_0045_100015
02_0045_100016
02_0045_100017
02_0045_100018

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו
 02_0045_100019ולהכרת הכנסה כדי מחיה) ,תשי"ג 1953 -
 02_0045_100011תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת) ,תשכ"ו 1965 -
 02_0045_100012תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות) ,תש"ל1969-

כן
כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם  10עד  19אחוזים) ,התשנ"ו -
1996 02_0045_100020
 02_0045_100021תקנות הנכים (סמל הנכים) ,תשי"ג 1953 -

כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים),
 02_0045_100004התשנ"ה1995-
 02_0045_100003תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התישנות זכויות) ,תשי"ז1956-

כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע),
 02_0045_100001התשמ"ח1987-
 02_0045_100002תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט"ו1955-

כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים) ,תשי"ד -
1954 02_0045_100000
 02_0045_100008תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש) ,תש"ם1980-

כן
כן

תקנות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים),
 02_0045_100007התש"ס2000-

כן

תקנות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים),
 02_0045_100010התשס"א2001-

כן

תקנות
תקנות

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים),
 02_0045_100023התשס"ג 2002 -
 02_0045_100022תקנות הנכים (תוספת לתגמולים בשל גיל) ,התשנ"ט 1999 -

כן
כן

תקנות

תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי
 02_0045_100005היציבה וההליכה) ,התשמ"ד1984-

כן

תקנות

תקנות הנכים (תוספת תגמולים בשל גיל לנכה בתפקודי היציבה
 02_0045_100009וההליכה ולנכה בעל דרגת נכות  100%מיוחדת) ,התשמ"ד1984-

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)
כן
( 02_0045_100006סדרי הדין בערעור) ,התשמ"ז1987-
 02_0051_100000תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) ,התשנ"ט 1999-לא
לא
 02_0080_100000תקנות העונשין (דרכי-ענישה) ,תשט"ו1954-

תקנות
תקנות

תקנות העונשין (נתונים לצורך החלטת ועדת שחרורים) ,התשס"א-
2001 02_0080_100001
 02_0044_100015תקנות העסקת בני משפחות חיילים שנספו במערכה ,תשי"א 1951 -
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כן
כן
כן
כן
כן

לא
כן
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מוצג באתר
חיצוני

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון),
 02_0058_100002התשנ"ו1996-

תקנות
תקנות

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד
לא
 02_0058_100001הכשרה מקצועית) ,התשנ"ח1997-
 02_0058_100000תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו 1996-לא

תקנות

תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו
 02_0054_100005נזק ממון)תשל"ו1976-

כן

תקנות
תקנות

תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (גימלאות המוסד
 02_0006_113070לביטוח לאומי) ,התשמ"ד 1984 -
 02_0081_100000תקנות השבות ,תשט"ז1956-

כן
כן

תקנות
תקנות

תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (מועד להגשת
 02_0009_115230ערעור) ,התשנ"ו 1996 -
 02_0009_115210תקנות התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ה 1995 -

כן
כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות) ,התש"ס
2000 - 02_0007_114590

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה) ,תשל"ח -
1978 02_0007_114410

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (כללים להוכחת חוסר פרנסה),
 02_0007_114370תשל"א 1971 -

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מועדים להגשת תובענות),
 02_0007_114550התשנ"ו 1996 -

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גימלאות לתושב-חוץ),
 02_0007_114450תשל"ד 1974 -

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ניכוי לארגון יציג) ,התשנ"ט -
1999 02_0007_114570

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נכנסים לישראל) ,תשל"א -
1970 02_0007_114350

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי),
 02_0007_114310תש"ל 1970 -

כן

תקנות

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) ,התשנ"ו -
1996 02_0007_114530

כן

תקנות

תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי ,תקופת כהונה ,וסדרי עבודה של
 02_0037_100000ועדות אתיקה) ,התשנ"ז 1996 -

לא

תקנות

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ ,וחובת שיתוף פעולה
 02_0071_100003עסקי) ,התשנ"ה1995-

לא

תקנות

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית),
 02_0071_100002התשנ"ה1995-

לא

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0071_100001
02_0071_100004
02_0071_100000
02_0043_100000
02_0082_100000
02_0083_100001

שם פרסום

תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית),
התשנ"ח1998-
תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון) ,התשנ"ג1993-
תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
תקנות חופש המידע ,התשנ"ט1999-
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת) ,תשכ"ד1963-
תקנות חיילים משוחררים (עבודה מועדפת) ,התשמ"ט1988-
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לא

לא
לא
לא
לא
לא
לא
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המוסד לביטוח לאומי

מוצג באתר
חיצוני

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות חיילים משוחררים (פטור חלקי משכר לימוד בהכשרה
 02_0083_100000מקצועית) ,התשמ"ט1988-

תקנות

תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים
והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח
לא
 02_0055_100000רפואי) ,התשנ"ח1998-

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי רשות
לא
 02_0094_100002מקומית) ,התשנ"א1991-
 02_0094_100001תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות) ,התשנ"א  1991 -לא
לא
 02_0094_100003תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח) ,התשנ"ד1993-

תקנות

תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) (הוראת שעה),
 02_0094_100004התשנ"ח1998-

לא

תקנות
תקנות

תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות) ,התשס"ב -
2002 02_0094_100005
 02_0094_100000תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) ,התשמ"ט1988-

לא
לא

תקנות

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (שיעור המס לגבי הכנסה של קרן
 02_0103_100080נאמנות מניירות ערך זרים) ,התשנ"ב 1992 -

לא

תקנות

תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים
 02_0024_100005רבניים) ,התש"ע2010-

לא

תקנות
תקנות

תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך) ,התשס"ב -
לא
2002 02_0024_100003
 02_0024_100002תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר) ,התשס"ב  2002 -לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין בבתי דין רבניים),
 02_0024_100001התשנ"ט1999-
 02_0024_100000תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין) ,התשנ"א 1991 -
 02_0131_100000תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) ,התשנ"ח1998-

תקנות
תקנות
תקנות

שם פרסום

לא

לא
לא
לא

תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) ,תשנ"ד -
1994 02_0046_100001
תקנות לעידוד השקעות הון (כללים לתשלום מענק יצוא) ,תשל"ח-
לא
1978 02_0026_100001
לא
 02_0026_100000תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון) ,התשמ"ד1984-
לא

תקנות

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה ,הכרה בנפגע ,קביעת דרגת
 02_0034_116570נכות ,הרכבת ועדות וסדרי עבודתן) ,התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (תשלום פיצוי חד פעמי ,קיצבה ומענק),
 02_0034_116589התשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה
 02_0011_153200ותשלומה) ,תשנ"ה 1995 -

כן

תקנות

תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית) ,התשנ"ג
1993 - 02_0011_153300

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס-הכנסה (יועצי-מס) (סדרי הדין בפני ועדת-ערר) ,תשכ"ט -
1969 02_0103_100121
 02_0103_100014תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור) ,התשמ"א 1980 -
 02_0103_100168תקנות מס הכנסה (אישור חוזה עבודה) ,תשי"ד 1954 -

לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (אישור פיצול שמועדו בתום שנת המס ,)1993
 02_0103_100112התשנ"ה 1995 -

לא
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המוסד לביטוח לאומי

סוג

שם קובץ

שם פרסום

מוצג באתר
חיצוני

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100011
02_0103_100087
02_0103_100144
02_0103_100010

תקנות מס הכנסה (דו"חות ודו"חות נוספים על ידי חבר בני-אדם),
תשכ"ד 1963 -
תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי) ,התשנ"ז 1997 -
תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי) ,התשס"ג 2002 -
תקנות מס הכנסה (דין בעל שליטה כדין יהלומן) ,התשמ"א 1980 -

לא
לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (דין הכנסה שמקורה בנייר ערך שנרכש בעסקת
 02_0103_100017מכירה בחסר) ,התשנ"ב 1992 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הגדלת סכומי נקודות קיצבה ונקודות זיכוי),
 02_0103_100230תשמ"ד 1984 -

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים),
לא
 02_0103_100113התשנ"ז 1997 -
 02_0103_100257תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסוימים) ,התשס"ד  2004 -לא
לא
 02_0103_100019תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר) ,התשמ"ד 1983 -

תקנות

תקנות מס הכנסה (הטבה במס בשל עבודה במשמרת שניה ושלישית),
 02_0103_100016התשמ"ד 1984 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הטבה במס בשל עבודה במשמרת שניה ושלישית),
 02_0103_100159תשמ"ד 1984 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה לשנת המס
 ,)1981 02_0103_100215תשמ"א1981-

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה לשנת המס
 ,)1981 02_0103_100206תשמ"א 1981 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה לשנת המס
לא
()1982 02_0103_100208הוראות שעה) ,תשמ"ב 1982 -
 02_0103_100203תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) תשל"ז  1977 -לא

תקנות

 02_0103_100169תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ג  1973 -לא

תקנות

 02_0103_100170תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ד  1974 -לא

תקנות
תקנות

 02_0103_100171תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ה  1975 -לא
 02_0103_100211תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ו  1976 -לא

תקנות

 02_0103_100212תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ז  1977 -לא

תקנות

 02_0103_100204תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ח  1978 -לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) ,תשל"ט -
לא
1979 02_0103_100205
 02_0103_100199תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה),תשל"ג  1973 -לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לגבי הכנסה על פי הסכם בעניין שערי
 02_0103_100036מטבע עתידיים) התשנ"א 1990 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לחברה שהיה לה מפעל מאושר או
 02_0103_100114מוכר) ,התשמ"ח 1988 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה ממס לחברה שהיה לה מפעל מאושר או
 02_0103_100179מוכר) ,תשמ"ח 1988 -

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד
 02_0103_100115בנקאי) ,התשמ"א 1981 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד
 02_0103_100180בנקאי) ,תשמ"א 1981 -
 02_0103_100042תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון) ,התשמ"ו 1985 -

לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות
 02_0103_100043נח"ל) ,תשל"ח1978-

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה
 02_0103_100182ובשטחי פיתוח)(הוראת שעה) ,תשנ"ד 1994 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה
 02_0103_100044ובשטחי פיתוח) ,תשל"ו 1975 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון
 02_0103_100116ולעובדי המדינה באזור) ,התשמ"ג 1983 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון
 02_0103_100181ולעובדי המדינה) ,תשמ"ג 1983 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי
 02_0103_100117הערבה) ,תשל"ו 1975 -

לא

תקנות מס הכנסה (הקטנת המקדמות לחברות תעשייתיות) ,תשמ"ו -
1986
תקנות מס הכנסה (הקטנת מקדמות) ,התשמ"ח 1987 -
תקנות מס הכנסה (הקטנת מקדמות) ,תשמ"ז 1987 -
תקנות מס הכנסה (הקטנת מקדמות) ,תשמ"ח 1987 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100165
02_0103_100140
02_0103_100166
02_0103_100167

תקנות

 02_0103_100209תקנות מס הכנסה (הקלה לקרנות להשקעות בנאמנות) ,תשל"ח  1978 -לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (הקלת מס במכירת מילווה מדינה) ,התשס"ד -
2004 02_0103_100258

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש אוגוסט  ,)1984תשמ"ד -
1984 02_0103_100147

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש אוגוסט  ,)1985תשמ"ה -
1985 02_0103_100152

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש דצמבר  ,)1984תשמ"ה -
1985 02_0103_100150

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש דצמבר  ,)1985תשמ"ו -
1985 02_0103_100155

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש יוני  ,)1984תשמ"ד -
1984 02_0103_100146

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש מאי  ,)1984תשמ"ד -
1984 02_0103_100145

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש מאי  ,)1985תשמ"ה -
1985 02_0103_100151

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש נובמבר  ,)1984תשמ"ה -
1984 02_0103_100149

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש נובמבר  ,)1985תשמ"ו -
1985 02_0103_100154

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש ספטמבר  ,)1984תשמ"ה
1984 - 02_0103_100148

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (התאמת הסכומים לחודש ספטמבר  ,)1985תשמ"ו
1985 - 02_0103_100153
 02_0103_100183תקנות מס הכנסה (התרת הפחתות בעד הוצאות) ,תשל"ט 1978 -

לא
לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל
 02_0103_100088החזקת קרוב במוסד) ,התשנ"ו 1996 -
 02_0103_100089תקנות מס הכנסה (זיכוי בשל ילד) ,התש"ן 1990 -
 02_0103_100196תקנות מס הכנסה (זיכוי בשל ילד) ,תש"ן 1990 -

לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (זיכוי מיוחד למקבלי שכר וקיצבה בעד החדשים
 02_0103_100185אפריל ,מאי יוני  ,)1985תשמ"ה 1985 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) ,תשל"ז
1976 - 02_0103_100186

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) ,תשל"ז
1977 - 02_0103_100187

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס בשל תשלומים לביטוח הוצאות
 02_0103_100118רפואיות לריפוי שיניים) ,תשל"ט1979 -
 02_0103_100141תקנות מס הכנסה (זיכוי ממס לתושב מצפה רמון) ,התשמ"ז 1987 -

לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (חזקת ניהול פנקסי חשבונות לנישום שנעשה תושב
 02_0103_100156ישראל מכוח חוק רמת הגולן ,תשמ"ב ,)1981-תשמ"ד 1983 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (חישוב רווח ההון החייב בקרן נאמנות סגורה),
 02_0103_100120התשנ"ה 1995 -

לא

תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה,
מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס"ג 2002 -
תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב) ,התשנ"ז1997 -
תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון) ,התשמ"ב 1982 -
תקנות מס הכנסה (יועצי מס) ,תשכ"ט 1968 -
תקנות מס הכנסה (ישובי פיתוח) (הארכת מועדים) ,התש"ן 1990 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100223
02_0103_100119
02_0103_100090
02_0103_100246
02_0103_100122

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס) ,התשמ"א -
1981 02_0103_100092

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללי קביעת עסקאות ,הכנסות או מכירות לענין
 02_0103_100264מקדמות) ,התשס"ד 2004 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות
בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת),
 02_0103_100041התשמ"ו 1986 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן
 02_0103_100040וקביעת הכנסתו החייבת) ,התשמ"א 1980 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר),
 02_0103_100093התשנ"ח 1998 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות),
 02_0103_100015תשל"ו 1975 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה
בדבר הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים) ,התשס"ב -
2002 02_0103_100142

לא
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סוג
תקנות

שם פרסום
שם קובץ
 02_0103_100022תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,תשכ"ד1964-

מוצג באתר
חיצוני
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור לניהול קופות גמל)(הוראות שעה
 02_0103_100047לענין הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים) ,התש"ס2000-

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור לניהול קופות גמל)(הוראות שעה
 02_0103_100037לענין הגבלת סכומי הפקדות לקופת גמל לתגמולים) ,התש"ס2000-

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של
 02_0103_100123יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) ,התשמ"ט1988 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן
 02_0103_100048השתלמות ייחשבו לחשבון אחד) ,התשנ"ג 1993 -
 02_0103_100049תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים) ,התש"ן 1989 -

לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה),
 02_0103_100094התשמ"ח 1987 -
 02_0103_100124תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו) ,התשנ"ה1995 -

לא
לא

תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים),
התשנ"ה 1995 -
תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ) ,התשס"ד 2004 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואי) ,תש"ם1980 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים) ,תש"ם 1980 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד דירות להשכרה) ,תשל"ח 1978 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי בשל ביטוח רפואי) ,תשל"ט 1979 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100125
02_0103_100260
02_0103_100095
02_0103_100189
02_0103_100110
02_0103_100188

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי בשל רכישת יחידות השתתפות במחקר
 02_0103_100210ופיתוח בחודש אפריל  ,)1984תשמ"ד 1984 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב),
 02_0103_100046התשמ"ט-1989
 02_0103_100045תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) ,תשל"ב 1972 -

לא
לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי),
 02_0103_100273התשס"ז2007-
 02_0103_100053תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) ,התשמ"ז 1987 -
 02_0103_100052תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) ,התשנ"ה 1995 -

לא
לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושבי חוץ),
 02_0103_100077תשל"ט 1979 -
 02_0103_100023תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע) ,התשמ"ד 1984 -

לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי השקעות בציוד הפקה ובקו צינור נפט באזור
 02_0103_100191צפון סיני) ,תשל"ט 1979 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיה ובעד ציוד
 02_0103_100126לבניה) ,תש"ל 1970 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מכונות למכבסות) תשל"ב -
1972 02_0103_100192
 02_0103_100054תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות) ,תשל"ה1975-

לא
לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בשל מבנים ,מכונות וציוד חדשים),
 02_0103_100235תשכ"ז 1967 -
 02_0103_100127תקנות מס הכנסה (ניכוי לחברת גז) ,התשמ"ז 1987 -
 02_0103_100075תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים) ,תשל"ח 1978 -

לא
לא
לא
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סוג
תקנות
תקנות
תקנות

שם פרסום
שם קובץ
 02_0103_100051תקנות מס הכנסה (ניכוי מדיבידנדה) ,תשי"ז 1956 -
 02_0103_100225תקנות מס הכנסה (ניכוי מדמי השאלה) ,התשס"ג2002-
 02_0103_100050תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות) ,תשכ"ד 1964 -

מוצג באתר
חיצוני
לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מיוחד בשל אנפלציה) (היוון רווחים באגודה
 02_0103_100128שיתופית) ,התשמ"ב 1981 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי ממס לתרומה לעמותה "תנופה לצמיחה"),
 02_0103_100130התשמ"ו 1986 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי ממס לתרומה לעמותה "תנופה לצמיחה),
 02_0103_100129התשמ"ז1986 -
 02_0103_100058תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים) ,התשכ"ז 1967 -

לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל),
 02_0103_100059התשמ"ב1981-

לא

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100097
02_0103_100057
02_0103_100056
02_0103_100219

תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות),
התשנ"ח1997-
תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח) ,תשכ"ד 1964 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית והפרשי הצמדה) ,תשל"ז 1977 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית) ,התשס"ג2002-

לא
לא
לא
לא

תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים),
 02_0103_100269התשס"ו2005-
 02_0103_100055תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים) ,תשכ"ד 1964 -
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת
נייר ערך במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג-
לא
2003 02_0103_100228
לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים ,הגרלות או פעילות
 02_0103_100254נושאת פרסים) ,התשס"ג 2003 -
 02_0103_100098תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות) ,התשנ"ח 1998 -

לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ,ותגמול
 02_0103_100062בעד שירות במילואים) ,תשל"ט 1979 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת
 02_0103_100063חקלאית) ,תשל"ט 1979 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה),
 02_0103_100064תשל"ד 1973 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה ,עבודות
 02_0103_100061מתכת ,עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה) ,תשל"ד1973-

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
 02_0103_100060ביהלומים) ,תשנ"ג 1992 -
 02_0103_100003תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ) ,התשנ"ג 1992 -

לא
לא

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן
 02_0103_100226נאמנות) ,התשס"ג2002-
תקנות מס הכנסה (ניכוי פחת לגבי בנינים ,מכונות וציוד) ,תש"ך -
1960 02_0103_100004

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה) ,תש"ם-
1980 02_0103_100000

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה) ,תש"ם -
1980 02_0103_100099

לא

תקנות
תקנות
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה) ,תשל"ה -
1975 02_0103_100104

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה) ,תשל"ח -
1978 02_0103_100105

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה) ,תשל"ט -
1979 02_0103_100163

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באזור
 02_0103_100001פיתוח) ,תשל"ז - 1977

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל),
לא
 02_0103_100007התש"ן1990-
 02_0103_100131תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט) ,תשט"ז  1956 -לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה)(הארכת מועד
 02_0103_100193היוון רווחים) ,תשמ"ב 1981 -

לא

תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר),
לא
התשמ"ט 1989 -
לא
תקנות מס הכנסה (נקודות זיכוי נוספות) ,תשנ"ה 1995 -
תקנות מס הכנסה (סייג לשלילת הטבות בשינוי מבנה) ,התשנ"ו  1996 -לא
לא
תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ) ,התשנ"א 1991 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100024
02_0103_100236
02_0103_100132
02_0103_100020

תקנות

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת),
 02_0103_100143התשס"ג 2002 -

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת),
 02_0103_100268התשס"ו2005-
 02_0103_100026תקנות מס הכנסה (פחת)1941 ,
 02_0103_100009תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון) ,התשמ"ח 1988 -

לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לגבי תשלום לרכישת ספרות מקצועית),
 02_0103_100028תשל"ד 1974 -

לא

תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר
מועד) ,התשס"ד 2004 -
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד) ,תשכ"ו 1966 -
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד) ,תשל"ז 1977 -
תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה אחרת) ,תשכ"ט 1969 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100262
02_0103_100027
02_0103_100029
02_0103_100025

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה
 02_0103_100032ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל) ,התשמ"א - 1981

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממימוש עסקה בשערים
 02_0103_100033עתידיים או ממכירתה) ,התשנ"ב 1992 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל
בע"מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה) ,התשנ"ח -
לא
1998 02_0103_100133

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה של בעל
 02_0103_100034שליטה) ,התשמ"ו 1986 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של
 02_0103_100178בעל שליטה) ,תשנ"ח 1998 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל פקדון צמוד
 02_0103_100194מדד) ,תשנ"ה 1995 -

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד
 02_0103_100031בנקאי) ,התשמ"ג 1985 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל פקדון מיוחד במטבע
 02_0103_100030חוץ) ,התשמ"ו 1985 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על
 02_0103_100134פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה) ,תשל"ו 1975 -לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (פטור על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל
 02_0103_100039שליטה) ,התשנ"ח1998-

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג) ,התשנ"ה -
1994 02_0103_100065
 02_0103_100067תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות) ,תש"ם 1979 -
 02_0103_100066תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א) התשנ"א 1991 -

לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה) ,התשמ"א -
1980 02_0103_100068

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל
אינפלציה לענין הניכוי לגבי ההכנסה בשנת המס  ,)1981התשמ"ג -
1982 02_0103_100135

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת מהותן של הוראות מקלות ליהלומן),
 02_0103_100035התשמ"א - 1981

לא

תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות דו-חדשיות) (הוראת שעה) התש"ן
 1989תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) ,התשמ"ב 1982 -
תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) ,תשמ"ב 1982 -
תקנות מס הכנסה (קביעת ניכוי ממס) ,תשכ"ט 1969 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0103_100069
02_0103_100072
02_0103_100207
02_0103_100073

תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב
 02_0103_100074חוץ) ,התשמ"ב 1982 -

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי-התרת זיכוי בעד הוצאות
לא
 02_0103_100190רפואיות מיוחדות) ,תשמ"א 1980 -
 02_0103_100100תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה) ,התשמ"ו  1985 -לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף ( 3י)) ,התשמ"ו -
1986 02_0103_100071
 02_0103_100070תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) ,התשמ"ה 1985 -

לא
לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי ריבית לענין סעיף  ,)19התשמ"ה -
1985 02_0103_100101
 02_0103_100197תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,תשל"ה 1975 -
 02_0103_100237תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) ,תשמ"ז 1987 -

לא
לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שינוי דרך קביעת סכום הזיכוי החלופי) ,תשנ"א -
1991 02_0103_100164

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח),
 02_0103_100136התשנ"ד 1994 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס להכנסה בעד עבודה במשמרות שניה
 02_0103_100157ושלישית) ,תשמ"א 1981 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות שניה
 02_0103_100108ושלישית) ,תשמ"א 1981 -

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות שניה
 02_0103_100158ושלישית) ,תשמ"ב 1982 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות),
 02_0103_100006התשמ"ז1986-

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת שניה
 02_0103_100107ושלישית) ,תשמ"ה 1985 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות במטבע חוץ),
 02_0103_100005התשנ"ב 1992 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על ריבית על פקדונות פת"מ) ,תשמ"ד -
1984 02_0103_100109
 02_0103_100038תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות) ,התשס"א2001-

לא
לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים) ,התשמ"ט -
1989 02_0103_100102

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (שיעורי מס מיוחדים לענין מי שהחזיק בנייר ערך
 02_0103_100263זר לפני יום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל) ,התשס"ד 2004 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי מפעל מעורב ולגבי מלאי ממוצע),
 02_0103_100138התשמ"ח 1987 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (תיאומים לגבי שנת המס  1986ותיקונים שונים),
 02_0103_100139התשמ"ז 1986 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות
 02_0103_100103אחיות) ,התשנ"ד 1994 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת
 02_0103_100012גמל) ,התשמ"ח 1988 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות) ,תשל"ב -
1972 02_0103_100086

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (הקלות בשל הפקת סרט על גולדה
 02_0103_100184מאיר) ,תשמ"ב 1982 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה
 02_0103_100076ותשלום מס מעסיקים) ,התשנ"ג 1993 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס
 02_0103_100245מעסיקים) ,תש"ם 1980 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מס
 02_0103_100232מעסיקים) ,תש"ם 1980 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור מיוחד ממס לתושב חוץ),
 02_0103_100013תש"ם 1979 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות
 02_0103_100021פנקסים) ,תשל"ח 1978 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני
 02_0103_100078שנת  ,)1951התשמ"ב - 1982

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה( 1947 ,ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) ,תשט"ז -
956 02_0103_100008

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חיסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100111ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ט 1979 -

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 02_0103_100172ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ו 1976 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 02_0103_100174ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ז 1976 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 02_0103_100176ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ז 1977 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 02_0103_100233ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ח 1978 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 02_0103_100234ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ט 1978 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת
 02_0103_100216ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ט 1979 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100173ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ו 1976 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100175ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ז 1976 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100177ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ז 1977 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100231ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ח 1978 -

לא

תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100217ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ט 1978 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות מס הכנסה ,מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה
 02_0103_100218ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים) ,תשל"ט 1979 -
 02_0105_112350תקנות מס מקביל (דרכי חישוב הוצאות) ,תשל"ג 1973 -

לא
לא

תקנות

תקנות מס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר דרכי גביה ותשלום מס
 02_0105_112130מקביל) תשל"ג 1973 -

לא

תקנות מס מקביל (הוראות מיוחדות בדבר תשלום מס מקביל),
התשמ"ד 1984 -
תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל למעבידים) ,תשל"ד 1973 -
תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל) ,התשמ"ה 1984 -
תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים) ,התשנ"ג 1993 -

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0105_112110
02_0105_112170
02_0105_112190
02_0105_112230

תקנות

תקנות מס מקביל (חלוקת הוצאות שירותי רפואה בעבודה) ,תשל"ג -
1973 02_0105_112370

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות מס מקביל (חלוקת סכומי המס שנגבו ממי שחייבים לשלמו
 02_0105_112290בעד עצמם בין קופות החולים) ,התשמ"ו 1986 -
 02_0105_112070תקנות מס מקביל (מס מקביל בשיעור מוקטן) ,התשמ"ה 1984 -
 02_0105_112210תקנות מס מקביל (פטור מתשלום מס מקביל) ,התשמ"ה 1984 -

לא
לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל) (תיקון מס' ,)4
 02_0105_112090התשמ"ז 1987 -
 02_0105_112390תקנות מס מקביל (שירותי בריאות בעבודה) ,תשל"ג 1973 -

לא
לא

תקנות
תקנות

תקנות מס מקביל (תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית) ,תשנ"ג -
1993 02_0105_112050
 02_0022_100005תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות) ,התשמ"ד1984-

לא
לא
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סוג
תקנות
תקנות
תקנות

שם פרסום
שם קובץ
 02_0022_100007תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה) ,התשס"ב 2002 -
 02_0022_100004תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים) ,תשל"ו1976-
 02_0022_100006תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) ,תשל"ו1976-
תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר),
התשמ"ז 1987 -
תקנות מס ערך מוסף (רישום) ,תשל"ו1976-
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור) ,תשל"ו1976-
תקנות מס ערך מוסף ,תשל"ו1976-

מוצג באתר
חיצוני
לא
לא
לא

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0022_100002
02_0022_100001
02_0022_100003
02_0022_100000

תקנות

תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת
 02_0044_100018הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה) ,התשכ"ד 1964 -

כן

תקנות

תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות
 02_0044_100014למילוות לזכאים) ,התשי"ד 1954 -

כן

תקנות

תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה(פטור מאגרת רשיון לסחור
 02_0044_100016בטבק) ,התשי"א 1951 -

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים במערכה (העסקת עובד מעבר לגיל הפרישה),
 02_0044_100003תשל"ו1975-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה של בני-
 02_0044_100000משפחה שאינם זכאים לתגמולים) ,תשכ"ג1963-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס' ,)2
 02_0044_100004התשנ"ד1993-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הסכום המרבי שמותר לנכות
 02_0044_100005מתגמוליה של אלמנה) ,התשנ"ו1996-

כן

תקנות

 02_0044_100017תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הקמת מועצה) ,תשי"ג  1953 -כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (כללים להכרת אדם כאינו
 02_0044_100006מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחייה) ,תשי"ג1953-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (כללים לקביעת הכנסה
 02_0044_100010ודרכי-הוכחתה) ,תשכ"ה1965-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (מענק מגורים ליתום) ,תש"ם-
1980 02_0044_100008

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מהגבלות בשירות
 02_0044_100009המדינה של הורה ואלמנה של נספה) ,תשכ"ד1963-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש
 02_0044_100019עירוני וחקלאי ומילווה חובה) ,תשט"ז 1956 -

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש),
 02_0044_100013תשל"ד1974-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות
 02_0044_100002ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) ,תשי"ט1959-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך
יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) ,תשי"ט-
כן
1959 02_0044_100001

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום
 02_0044_100011למימון צרכים מיוחדים) ,התשמ"ד1984-
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חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)( ,ערבויות
 02_0044_100007להסכמים) ,תשט"ו1955-

כן

תקנות

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים לשכולים) ,תשי"ט-
1959 02_0044_100012

כן

תקנות

תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות
 02_0072_100003מתגמוליו של נכה) ,התשנ"ד1994-

כן

תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח
למקרה מותו של נכה) ,התשמ"ב1982-
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה) ,תשי"ז1957-
תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית) ,תשט"ו1954-
תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת) ,תשל"ד1974-
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) ,תשט"ו1955-

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0072_100002
02_0072_100001
02_0072_100000
02_0072_100005
02_0072_100004

תקנות

תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה) ,תשי"ח -
1957 02_0072_100006

כן

תקנות

תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ),
 02_0072_100007תשי"ז1957-

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים) ,תשכ"ח
1968 - 02_0072_100008
 02_0072_100009תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים) ,תשי"ח1958-
 02_0035_100004תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול) ,תשי"ז1957-

כן
כן
כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף),
 02_0035_100003תשל"ד1974-
 02_0035_100002תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי) ,תשי"ט1958-
 02_0035_100001תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר) ,תשל"ד1973-

כן
כן
כן

תקנות

תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות
 02_0035_100000בהשגת קיצבה או מענק) ,תש"ל1969-

כן

תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים) ,תשל"ז -
1977
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) ,התשמ"ד1983-
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף) ,תשכ"ט1969-
תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים) ,תשל"ז1977-
תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה) ,התשנ"א1991-

כן
כן
כן
כן
כן

תקנות
תקנות
תקנות
תקנות
תקנות

02_0035_100005
02_0035_100006
02_0035_100007
02_0035_100008
02_0019_100004

תקנות

תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל
 02_0019_100003אשפוז היולדת או ילדה) ,התשנ"ט 1999 -

לא

תקנות
תקנות

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) ,התשנ"א -
1990 02_0019_100002
 02_0019_100001תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד) ,התשמ"ט1988-

לא
לא

תקנות

תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה),
 02_0019_100000התשנ"ט1999-

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל),
 02_0019_100009התשס"ח2008 -
 02_0019_100008תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) ,תש"ם1979-
 02_0019_100007תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת) ,תשל"ט1979-

לא
לא
לא
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סוג
תקנות
תקנות
תקנות

שם פרסום
שם קובץ
 02_0019_100006תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה) ,תשט"ז1955-
 02_0019_100005תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) ,התשמ"ו1986-
 02_0023_100005תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) ,התשס"ד2004-

מוצג באתר
חיצוני
לא
לא
לא

תקנות

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 02_0023_100003הוגנים) (דיווח למדור התשלומים) ,התש"ס2000-

לא

תקנות

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 02_0023_100002הוגנים) (מגורים הולמים) ,התש"ס2000-

לא

תקנות

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 02_0023_100001הוגנים) (מסמכים נוספים) ,התש"ס2000-

לא

תקנות

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 02_0023_100004הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) ,התשס"ב2001-

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 02_0023_100000הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים) ,התש"ס 2000-לא
לא
 02_0023_100006תקנות עובדים זרים (דמי היתר) ,התשס"ו2006-
 02_0023_100008תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים) ,התשס"ז 2007-לא

תקנות

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד) ,התשמ"ט -
1988 02_0040_100002

לא

תקנות

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים ,והתפטרות שרואים אותה
 02_0040_100001כפיטורים) ,תשכ"ד1964-

לא

תקנות
תקנות

תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר),
 02_0040_100000התשמ"ג1983-
 02_0054_100004תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) ,התשמ"ז 1986 -

לא
כן

תקנות

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת
 02_0054_100003תאונות) ,התשמ"א1980-

כן

תקנות

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח) ,התש"ס -
2000 02_0054_100001

כן

תקנות

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים) ,תשל"ח -
1978 02_0054_100002

כן

תקנות
תקנות

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) ,התשמ"ט -
1989 02_0054_100000
 02_0031_100000תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף  7לחוק) ,תשל"ה1975-

כן
לא

תקנות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות),
 02_0041_100000התשס"ז2007-

לא

תקנות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים,
 02_0041_100001תשתיות וסביבה) ,התשס"ז2007-

לא

תקנות

תקנות שירות ביטחון (התנדבות לצורך קבלת טיפול רפואי) ,התשס"א
2001 - 02_0013_100000

כן

תקנות

תקנות שירות ביטחון (תקופות שירות מילואים בתפקידים ובמקצועות
 02_0013_100001מיוחדים) ,התשס"ב2001-

כן

תקנות

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הכרה בשירות פעיל בצבא הבריטי),
 02_0093_100000תשל"ד1973-

לא

תקנות

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (קביעת עובדים לענין סעיף  2לחוק),
 02_0093_100001תשל"ג1973-

לא
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מוצג באתר
חיצוני

שם פרסום

סוג

שם קובץ

תקנות

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד
 02_0093_100003שלישי) ,התשנ"ט1998-

לא

תקנות

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תשלומים לענין סעיף  )11(4לחוק),
 02_0093_100002תשל"ו1976-

לא

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון והוראת
 02_0050_100007שעה) ,התשס"ד 2004 -
 02_0050_100006תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) ,התש"ס 2000 -
 02_0050_100000תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים) ,תשי"ט1959-

לא
לא
לא

תקנות

תקנות שירות התעסוקה (חובת מעבידים למסור פרטים) ,תשל"ח -
1977 02_0050_100002

לא

תקנות

תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השירות),
 02_0050_100003תשי"ט1959-

לא

תקנות

תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת לשכת עבודה),
 02_0050_100004תשי"ט1959-

לא

תקנות

תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד) ,תשכ"א -
1960 02_0050_100005

לא

תקנות

תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים
 02_0001_185700המשתתפים בחינוך קדם צבאי) ,תשל"ז 1976 -

כן

תקנות
תקנות
תקנות

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום
 02_0021_100001יומי) ,התשנ"ט1998-
 02_0021_100000תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) ,התשמ"ח1987-
 02_0033_100000תקנות שעות עבודה ומנוחה ,תשט"ו1955-

לא
לא
לא

תקנות

תקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה) ,התשמ"ה -
1985 02_0201_131500

לא

תקנות
תקנות
תקנות
תקשיר

02_0201_131100
02_0050_100001
02_0076_100000
30_0999_000001

תקנות שעת חירום (חישוב השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,התשכ"ח  ,)1968 -התשמ"ד 1984 -
תקנות שרות התעסוקה (גימלאות לעובדי השירות) ,תשכ"א1961-
תקנות תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת ,תשכ"ח1968-
חלק  - 0הוראות כלליות

לא
לא
לא
לא

תקשיר
תקשיר
תקשיר
תקשיר
תקשיר
תקשיר
תקשיר
תקשיר
תקשיר

30_0999_000002
30_0999_000003
30_0999_000004
30_0999_000005
30_0999_000006
30_0999_000007
30_0999_000008
30_0999_000009
30_0999_000010

חלק  - 1מילוי משרות ונוהלי העסקת עובדים במשרות תקניות
ובמשרות בלתי תקניות
חלק  - 2קידום עובדים ,משכורת ,שכר ותשלומים אחרים
חלק  - 3זמני עבודה ,חופשות ושירות צבאי
חלק  - 4משמעת וסדר
חלק  - 5הדרכה והשתלמות
חלק  - 6סדרי מינהל
חלק  - 7שינויים ארגוניים ,המצאות והנעת עובדים
חלק  - 8פרישה מן השירות וזכויות פרישה
חלק  - 9סדרי עבודה ושונות

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
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נספח  :2.1.2.13מבנה הנתונים בקבצי המוסד – דוגמא

חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד 1994 -
הערה :פורסם בס"ח  ,1469התשנ"ד ,עמ'  ,156ת"ת  1.10.94ותוקן לת"ת .1.1.95

 .1ביטוח הבריאות הממלכתי
ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה ,יהא מושתת על עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית.

ס' " - 1מד"א" נוסף בת'  ,9ת"ת  ,1.2.99בנוסח דלעיל.

פרק א'  -פרשנות
 .2הגדרות

בחוק זה -
"דמי ביטוח לאומי"  -דמי ביטוח המשולמים למוסד לפי חוק הביטוח הלאומי;
"החזקה"" ,יחד עם אחרים" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),
התשמ"א;1981-
"החזקה"" ,יחד עם אחרים" ו"שליטה" – נוסף בת'  ,50ת"ת  ,26.7.10בנוסח דלעיל.

"הכנסה"  -הכנסת עובד שממנה חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח לאומי ,ולגבי מי שאינו עובד כאמור -
ההכנסה שממנה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי;
"המוסד"" ,עובד"" ,מעביד" ו"עובד עצמאי"  -כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי;

ס' " - 2המוסד"" ,עובד"" ,מעביד" ו"עובד עצמאי"  -בת'  2ת"ת  ,1.1.95במקום "ומעביד" בא "מעביד ועובד עצמאי".

"המועד הקובע"  -י"ח בטבת התשנ"ד ( 1בינואר ;)1994
"המנהל"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"חבר"  -מי שרשום בקופת חולים כחבר;
"חברה לתועלת הציבור"" ,נושא משרה" – כהגדרתם בחוק החברות;

"חברה לתועלת הציבור"" ,נושא משרה" – נוסף בת'  ,50ת"ת  ,26.7.10בנוסח דלעיל.

"חוק הביטוח הלאומי"  -חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה;1995-

"חוק הביטוח הלאומי"  -בת'  ,2ת"ת  ,1.1.95במקום " "1986בא "."1968
בת'  ,5ת"ת  ,1.1.97במקום "התשכ"ח "1968-בא "התשנ"ה."1995-

"חוק החברות" – חוק החברות ,התשנ"ט;1999-

"חוק החברות" – נוסף בת'  ,50ת"ת  ,26.7.10בנוסח דלעיל.

"חוק מס מקביל"  -חוק מס מקביל ,התשל"ג;1973-
"מבוטח"  -מי שזכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה;
"מד"א"  -האגודה "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום ,התש"י;1950-
"מדד יוקר הבריאות"  -כמשמעותו בסעיף ;9
"מדד יוקר הבריאות"  -נוסף בת'  ,5ת"ת  ,1.1.97בנוסח דלעיל.

"מועצת הבריאות"  -המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי המוקמת לפי סעיף ;48
"מועצת הבריאות"  -בת'  ,2ת"ת  ,1.1.95במקום " "52בא "."48

"נותן שירותים"  -מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף  24לפקודת בריאות העם;1940 ,
"סל שירותי הבריאות"  -כמשמעותו בסעיף ;7
"צד קשור לתאגיד ייעודי" – כל אחד מאלה:
"צד קשור לתאגיד ייעודי" – נוסף בת'  ,50ת"ת  ,26.7.10בנוסח דלעיל.

( )1מי שמחזיק ב 10%-או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד הייעודי או מי שהתאגיד הייעודי מחזיק
ב 20%-או יותר מאמצעי השליטה בו;
( )2מי שרשאי למנות ,במישרין או בעקיפין ,את המנהל הכללי של התאגיד הייעודי;
( )3מי שמכהן כנושא משרה בתאגיד הייעודי;
( )4תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בתאגיד הייעודי;
( )5מי שאחד מהמנויים בפסקאות ( )1עד ( )4מחזיק ב 20%-או יותר מאמצעי השליטה בו או שולט
בו;
"קופת חולים"  -תאגיד שהוכר לפי סעיפים  24ו;25-
"תאגיד ייעודי" – חברה שהוכרה לפי פרק ו' 2כמבטחת ייעודית לבריאות השן;
"תאגיד ייעודי" – נוסף בת'  ,50ת"ת  ,26.7.10בנוסח דלעיל.

"תושב"  -מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף  378לחוק
הביטוח.
"תושב"  -בת'  ,3ת"ת  ,28.12.94נוספה הסייפא המתחילה במלים "לרבות תושב ישראל."...
בת'  ,5ת"ת  ,1.1.97במקום "192א" בא "."378

- 108 -

פניה לאספקת מידע משפטי ת (2018 )1

המוסד לביטוח לאומי

פרק ב'  -עקרונות יסוד
 .3הזכות לשירותי בריאות
(א) כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה ,אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר.
(ב) המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף .13
(ג) קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק
זה .ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי  -יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן שירותי רפואת
השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.

ס' (3ג)  -בת'  ,50ת"ת  ,26.7.10נוספה הסייפא המתחילה במילים "ואולם לגבי."...

(ד) שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל ,לפי שיקול דעת רפואי ,באיכות
סבירה ,בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח ,והכל במסגרת מקורות המימון
העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף .13
(ה) שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם ,הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות
הרפואית.

3א .קביעת תושבות

ס' 3א(כללי)  -נוסף בת'  ,14ת"ת  ,1.4.99בנוסח דלעיל והוא יחול על בקשה לקביעת תושבות שהוגשה למוסד ביום האמור ואילך.

(א) מי שאינו רשום בקופת חולים ומבקש להירשם בקופת חולים ,יגיש למוסד בקשה לקבלת אישור
כי הוא תושב (להלן  -מגיש הבקשה) ,וכן בקשה לרישום בקופת חולים ,לרבות בקשה לרישום ילדו
הקטין ,בטופס שקבע המוסד (להלן  -בקשה לקביעת תושבות).

ס' 3א(א)  -הוראת מעבר קובעת כי מגיש הבקשה לפי סעיף קטן זה לא יהיה זכאי לתשלום לפי הוראות סעיף 3א(ה) לחוק בעד
תקופה שקדמה ליום .1.4.99

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על -
( ) 1קטין הנמצא במשמורתו של הורהו או של אפוטרופסו החוקי ,וההורה או האפוטרופוס ,רשום
בקופת חולים ונמצא בישראל ,ובלבד שהקטין והורהו או אפוטרופסו ,רשומים במרשם האוכלוסין;
( )2מי שהיה רשום בקופת חולים תכוף לפני הגיעו לגיל  18וטרם חלפו  12חודשים מיום שמלאו לו 18
שנים;
( )3מי שהיה רשום בקופת חולים תכוף לפני שנעשה לחייל כמשמעותו בסעיף  55וטרם חלפו 12
חודשים מהיום שחדל להיות חייל כאמור;
( )4מי שהיה רשום בקופת חולים תכוף לפני שהיה לאסיר או לעציר וטרם חלפו  12חודשים מיום
שחרורו ממאסר או ממעצר;
( )5מי שטרם חלפה תקופה של  90ימים מיום שנכנס לראשונה לישראל לפי אשרת עולה לפי חוק
השבות ,התש"י( 1950-להלן  -חוק השבות) ,או מיום שניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות ,לגבי
התקופה שמיום קבלת אשרת העולה או תעודת העולה ,כאמור.
(ג) קבע המוסד כי מגיש הבקשה אינו תושב ,יודיע על כך למגיש הבקשה.
(ד) קבע המוסד כי מגיש הבקשה הוא תושב ,יקבע גם את המועד שממנו יש לראותו כתושב (להלן -
מועד תחילת התושבות) ,וירשום אותו ואת ילדו הקטין ,על אף האמור בסעיף 4א ,בקופת החולים
שצוינה בבקשה לקביעת תושבות; המוסד יודיע על הקביעה והרישום למגיש הבקשה (להלן  -קביעת
המוסד) ולקופת החולים; רישום לפי סעיף קטן זה יהיה בתוקף ממועד הודעת המוסד ויראו בקשה
לרישום שהוגשה לפי סעיף קטן (א) בבקשה לרישום שהוגשה לפי הוראות סעיף 4א.
(ה) קבע המוסד כי מועד תחילת התושבות קדם למועד מתן הודעת המוסד ,יחולו ,על אף האמור
בחוק זה ,הוראות אלה:
( ) 1מגיש הבקשה ,אינו זכאי ,בתקופה שקדמה להגשת הבקשה לקביעת תושבות ,לשירותי בריאות
לפי חוק זה ,או להחזר תשלום בעד שירותי בריאות כאמור ,והכל כפוף לאמור בפסקאות ( )2ו)3(-
להלן;
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המוסד לביטוח לאומי
מסמך פנימי – מפ"ל
למכרז מס' ת ( 2018 ) 1
לאספקת מידע משפטי במדיה
מגנטית
כל הזכויות שמורות
מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי .אין להעתיק או לצלם את המסמך או
חלקים ממנו ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי .אין לעשות כל
שימוש במסמך זה ,אלא למטרתו כפי שמוגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד
לביטוח לאומי .
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 0.14פרוט אמות המידה והמשקלות לבחירת הזוכה – מפ"ל
בדיקת איכות
משקולות למכרז
ניסיון באספקת מידע משפטי

15

1

מ 6 -עד  8שנים

5

2

מ 9 -עד  10שנים

10

מעל  11שנים

15

3
התרשמות מהחברה
וממוצריה
התרשמות מהחברה
וממוצריה הקיימים
בשוק

איכות 60% -

איכות פתרון עדכון
הקבצים
1
2
3
4
איכות פתרון להדפסת
הספרים
1
2
3
4
התרשמות מעו"ד מבצע

15
נמוך

5

בינוני

10

גבוה

15
20

פתרון באיכות נמוכה
פתרון באיכות בינונית
פיתרון באיכות טובה

0
10
15

פתרון מעולה

20
20

פתרון באיכות נמוכה
פתרון באיכות בינונית
פיתרון באיכות טובה

0
10
15

פתרון מעולה

20
15

1

נסיון עד  2שנים

0

2

נסיון מעל  2שנים ועד 7

7

3

נסיון מעל  7שנים

15

ממליץ 1

ממליץ 2

ממליץ 3

ממליץ 4

לקוחות ממליצים

10

המלצה נמוכה
המלצה בינונית
המלצה טובה
המלצה מעולה
המלצה נמוכה
המלצה בינונית
המלצה טובה
המלצה מעולה
המלצה נמוכה
המלצה בינונית
המלצה טובה
המלצה מעולה
המלצה נמוכה

0
5
8
10
0
5
8
10
0
5
8
10
0
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המלצה בינונית
המלצה טובה
המלצה מעולה
המלצה נמוכה
המלצה בינונית
המלצה טובה
המלצה מעולה

ממליץ 5

5
8
10
0
5
8
10

ממוצע ציון הממליצים
אבטחת איכות - ISO -כן/לא
סה"כ ציון איכות

5
80

ציון נדרש למעבר רף איכות

בחינת ציון עלות משוקלל:
רכיב

יחידות לצורך
בחינת הצעת
המחיר

השירות

A

עדכון חודשי כולל לכל המאגר (ועד
 )1,260עדכונים שוטפים לחודש
בגרסת  WORDו( .PDF -קיימים
וחדשים) לרבות הערות שוליים.

54

B

עדכון חודשי כולל לכל המאגר (ועד
ל )1,260 -עדכונים שוטפים לחודש
בגרסת  PDF ,WORDו.XML -
(קיימים וחדשים) לרבות הערות
שוליים.

54

C

עלות לעמוד להכנה ועריכה של ספר
להדפסה.

27

D

עלות הסבת מבנה החוק ,התקנות,
ההסכמים ,האמנות ,צווים והוראות
שעה למבנה המבוקש.

1

סה"כ
סה"כ מחיר הצעה ללא מע"מ_____________ :
סה"כ מחיר הצעה כולל מע"מ_____________ :

- 112 -

הצעת המחיר
ליחידה (ללא
מע"מ)

סה"כ מחיר ללא
מע"מ

