
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

234  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), דין) (סדרי במשפחה אלימות למניעת תקנות

התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252 לחוק), התוספת לאחר פרישה) (שינוי (הגבלות הציבור שירות צו

252  . . . . . . . . . התשס"ז-2006 קבוצתי), עבודה כושר (ביטוח אבדן פיננסיים (ביטוח) שירותים על הפיקוח תקנות

התשס"ז-2006. . .  255 השעה), בהוראת רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת

התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . .  256 רכישה), מס סכומי מכירה ורכישה) (תיאום (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת

התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . .  256 סכום), (עדכון רכישה) (מס ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת

התשס"ז-2006 . . .  256 מקרקעין), שווי סכומי (תיאום רכישה) (מס ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
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התשס"ז-2006 (תיקון), דין) במשפחה (סדרי אלימות למניעת תקנות
התשנ"א-11991 במשפחה, אלימות  למניעת  לחוק 13(א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   

אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן

התקנות  - (להלן התשנ"א-21991  דין),  (סדרי במשפחה אלימות לתקנות  2 בתקנה .1
- העיקריות)

יבוא: ולפניה "(א1)" תסומן (א) משנה תקנת (1)

המשפט לבית אלה יוגשו תקנות לפי אחרת בקשה וכל פרק זה לפי בקשה "(א)
כאמור שביסודן, העובדות לשם אימות וכן תצהיר להן הנימוקים בצירוף בכתב,

אלה." בתקנות

יימחקו; המרצה" - המילים "בדרך (א1), בתקנת משנה (2)

יבוא: בסופה (3)

בבקשה, לדון המשפט בית רשאי ו–(ב), (א1) בתקנות משנה האמור על אף "(ג)
לא המוגן המגורים של מקום אף אם מטעמים שיירשמו, כן לנכון לעשות ראה אם

השיפוט. באזור נמצא

באזור נמצא לא  המוגן של המגורים שמקום משפט בבית הגנה צו  ניתן (ד)
נמצא שבאזור שיפוטו לבית המשפט הענין על העברת המשפט יורה בית שיפוטו,
שיירשמו; מטעמים כן שלא להורות ראה כן אלא אם המוגן, של המגורים מקום
להגיש יש אלה תקנות שלפי כל בקשה הענין - העברת על המשפט בית הורה

הענין." אליו שהועבר המשפט לבית תוגש ההגנה, צו את שנתן המשפט לבית

לו  שייגרם נזק כל על  המשיב פיצוי "לשם יבוא בסופה העיקריות,  לתקנות  3 בתקנה .2
הבקשה כי  המשפט  בית יקבע אם לנכון, המשפט בית שיראה כפי ההגנה, צו  מהוצאת 

קנטרנית."

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום העיקריות, לתקנות 7 בתקנה .3
שבתוספת." 7 טופס לפי תימסר לחוק, 2ו סעיף לפי הודעה "(ב)

יבוא: העיקריות לתקנות 8 תקנה אחרי .4
נשק של או נשיאה בקשר להחזקה בקשות                   "פרק ג'1:

זה -הגדרות 8א. בפרק

צו את או שנתן הגנה צו שדן בבקשה למתן המשפט בית המשפט" - "בית
ההגנה, לפי הענין;

8ג(ב); ותקנה 8ב(ג) תקנה לענין למעט הגנה, בצו המחויב - "מבקש"

הגנה. ניתן צו שלטובתו - מי "משיב"

להיתר בקשה
נשק נשיאת

או נשיאה החזקה המשך לו להתיר המבקש הגנה, בצו (א) מחויב 8ב.
8א בטופס בקשה המשפט לבית יגיש לחוק, 2ג(א) סעיף לפי נשק של

שבתוספת.

2 תיקון תקנה

3 תקנה תיקון

7 תיקון תקנה

ג'1 פרק הוספת

__________

1 ס"ח התשנ"א, עמ' 138.

2 ק"ת התשנ"א, עמ' 971.
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או הוראות סעיף 2ג(א)(2)(ב) בענינו התקיימו כי המבקש (ב) טען  
עליו, הממונה מאת בכתב מנומקת  בקשה גם  לבקשתו יצרף לחוק, (3)
הממונה בקשת הממונה); - (להלן הענין לפי פסקאות, באותן כמשמעותו

שבתוספת. 8ב טופס לפי תוגש

לבית תוגש לחוק,  2ג(ב) בסעיף  כאמור יחידה מפקד בקשת (ג)  
שבתוספת. 8ג המשפט לפי טופס

לביטול בקשה
נשיאת איסור

נשק

של החזקה או איסור נשיאה לביטול הגנה המחויב בצו בקשת (א) 8ג.
שבתוספת. 8ד טופס המשפט לפי לבית לחוק, תוגש 5(ב) סעיף לפי נשק,

לפי סעיף 5(ב) נשק של החזקה או נשיאה איסור לביטול (ב) בקשה  
המשפט סעיף תוגש לבית באותו כמשמעותו שמגיש מפקד יחידה לחוק,

שבתוספת. 8ה טופס לפי

לביטול בקשה
והסדרים תנאים

נשק לנשיאת

הותרו שבהם  והסדרים  תנאים לביטול בצו המחויב (א) בקשת  8ד.
לפי המשפט לבית תוגש לחוק, 5(ג) לפי סעיף נשק של החזקה נשיאה או

שבתוספת. 8ו טופס

באותו סעיף  כמשמעותו יחידה מפקד שמגיש כאמור, (ב) בקשה  
שבתוספת. 8ז טופס לבית המשפט לפי תוגש

דיון על טופסהודעה לפי זה תהיה ערוכה פרק לפי על דיון בבקשה הודעה (א) 8ה.
- וכן ולמשיב, למבקש ותומצא שבתוספת, 8ח

על לממונה גם - לחוק 2ג(א)(2) או (3) סעיף לפי בבקשה (1)
בסעיף האמור; כמשמעותו הענין, המבקש, לפי

מפקד שמגיש לחוק, (ג) או ו–5(ב) 2ג(ב) בבקשה לפי סעיפים (2)
למפקד היחידה. - גם סעיפים היחידה, כמשמעותו באותם

על  הודעה לו שהומצאה מי וכן זה פרק לפי בבקשות המשיב (ב)  
הדיון. למועד עד נגדי תצהיר להגיש יוזמנו (א), משנה תקנת לפי בהן הדיון

לדיון גםהתייצבות המחויבים, בשינויים יחולו, ו–(ד) (ב) 6(א), תקנה הוראות (א) 8ו.
זה. פרק לדיון לפי והמצהירים הדין התייצבות בעלי על

לדחות  המשפט רשאי בית הופיע, ולא כדין המשיב לדיון זומן (ב)  
המשפט בית ישקול החלטתו לצורך בבקשה; לדון או אחר למועד הדיון את

הענין." בנסיבות המשיב שבנוכחות והחשיבות הבקשה דחיפות את

יימחקו. - המרצה" "בדרך המילים העיקריות, לתקנות 9(א) בתקנה .5
העיקריות - לתקנות 6. בתוספת

- 1 בטופס (1)

משפחה/ לעניני משפט "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום (א)
השלום";

מגיש הח"מ "אני יבוא ומסתיים ב"לתת" במילה "אל:" המתחיל הקטע במקום (ב)
למתן"; בקשה בזה

- 3 בטופס (2)

משפחה/ לעניני משפט "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום (א)
השלום";

9 תיקון תקנה

התוספת תיקון
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בקשה הח"מ מגיש בזה יבוא "אני לתת" המשפט מתבקש במקום "כב' בית (ב)
למתן";

לעניני משפט  "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום  ,5 בטופס (3)
משפחה/השלום";

- 6 בטופס (4)

משפחה/ לעניני משפט "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום (א)
השלום";

יבוא: ולפניו 9 יסומן 10 סעיף (ב)

נשק נשיאת בדבר הוראות .9"

למשטרה על ומורה להחזיק בנשק או המשיב לשאת על אוסר ] אני ]
לאלתר. הנשק תפיסת

ההגנה, צו לאחר פקיעת גם בתוקפו לעמוד הנשק ימשיך נשיאת איסור
בית המשפט. אותו ביטל עוד לא כל

בתנאים בנשק  להחזיק  או לשאת להמשיך למשיב מתיר  אני  [ ]
אלה:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ההגנה, צו פקיעת גם לאחר בתוקפם ימשיכו לעמוד האמורים התנאים
בית המשפט. אותם ביטל עוד לא כל

את (מחק/י  ביטחון מיוחד/רשות רישיון  ראוי/בעל מפעל ] בעל ]
להיתר התנאים קיום  להבטחת להלן  כמפורט יפעלו  המיותר)
לנשיאת הנשק כאשר ההיתר יינתנו (הוראות אלו נשיאת הנשק

לחוק): 2ג(ב) או 2ג(א)(2) או (3) סעיף לפי בקשה פי על ניתן

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

עוד כל צו ההגנה, פקיעת לאחר גם בתוקפה תמשיך לעמוד זו הוראה
המשפט."; אותה בית ביטל לא

יבוא: 7 טופס במקום (5)
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7 "טופס

7(ב)) (תקנה

הגנה צו על הודעה

הענין] לפי הפרטים את ומלא סמן המיותר, את [מחק

משפחה/השלום                       תיק מס'..................................... לעניני משפט בבית

ב.....................................

המבקש .....................................

נגד

המשיב .....................................

הכולל צו הגנה על הודעה / נשק והחזקתו איסור/היתר נשיאת הכולל צו הגנה על הודעה
המיותר) את (מחק/י והחזקתו נשק נשיאת להמשך תנאים

התשנ"א-1991 במשפחה, אלימות למניעת לחוק 2ו סעיף לפי

במשרד הפנים. יריה לכלי פקיד הרישוי .1 אל:

לבית הקרובים בתחנה או במרחב נשק בהפקדות המטפל ישראל במשטרת הגורם .2
המשפט.

חוליית חקירות, פיקוח מדור החוקרת, הצבאית המשטרה מפקדת לישראל, הגנה צבא .3
של המילואים עם כוחות נמנה בצו המחויב (אם לישראל צבא ההגנה במשפחה, אלימות
כדי בהסכמתו או לישראל  הגנה צבא מטעם נשק לו נמסר אם או לישראל  הגנה צבא
היריה). כלי לחוק 5ב(ג) בסעיף כאמור לפי תעודת הרשאה נשק שנמסר לו לרבות להחזיקו,

בצו). המחויב נמנה שעמה ביטחון (רשות ...................................... .4

ולפיו - מצ"ב, ממנו שהעתק הגנה צו זה משפט בית נתן שביום..................................... דע לך

נשק. להחזיק או לשאת אסר על המשיב [ ]

אלה: בתנאים נשק לשאת להמשיך להחזיק או למשיב התיר [ ]

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

[מחק/י ביטחון רשות / ראוי מפעל בעל / מיוחד רישיון (בעל ל.................................. הורה [ ]
נשיאת או החזקת להמשך התנאים של קיומם להבטחת אלה צעדים לנקוט המיותר]) את

הנשק:

......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

. יום................................................................ עד הצו תוקף

לעמוד ימשיכו הנשק נשיאת החזקת או להמשך בקשר / ההוראות הנשק נשיאת או החזקת איסור
בית המשפט. על ידי יבוטלו לא עוד כל ההגנה, צו של תוקפו לאחר פקיעת בתוקפם גם

...............................                         ...........................................................
תאריך" בית המשפט                                                                        חתימת מזכיר
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- 8 בטופס (6)

משפחה/ לעניני משפט "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום (א)
השלום";

יבוא המבקש" ב"בידי ומסתיים "אל:" במילה המתחיל הקטע במקום  (ב)
המשפט". מבית בזה מבקש הח"מ "אני

יבוא: 8 טופס אחרי (7)

8א "טופס

8ב(א)) (תקנה

בצו הגנה נשק למחויב נשיאת או המשך החזקה בקשה להתיר

הענין] לפי הפרטים סמן ומלא את המיותר, את [מחק

ב...................................... משפחה/השלום לעניני משפט בבית

תיק...................................... מס'

......................................       ...........................................................
(המוגן)                    המשיב

 נ ג ד 
                

הגנה)    בצו (המחויב                 המבקש

ש: נשק כיוון או לשאת להחזיק להתיר לי להמשיך המשפט בזה מבית הח"מ מבקש אני

ממשית. סכנה מפני לשם הגנה עצמית לי דרוש הנשק [ ]

ההחזקה ואיסור ראוי במפעל מיוחד / רישיון בעל אצל במסגרת עבודתי אותי משמש הנשק [ ]
מצורפת עבודתי; בהמשך ממשי באופן לפגוע או עבודתי להפסקת להביא עלול הנשיאה או

הראוי. במפעל / המיוחד הרישיון בעל אצל עלי הממונה מאת בכתב מנומקת בקשה

הביטחון. ברשות עלי הממונה מאת בכתב מנומקת בקשה ומצורפת ביטחון רשות איש אני [ ]

...............................                         ...........................................................
המבקש                                                                            תאריך וחתימת       שם

תצהיר

ידיעתי למיטב נכונים/נכונים הם שאמסור להלן כי הפרטים מצהיר ............................... הח"מ אני
הענין] לפי ומלא המיותר את [מחק ואמונתי:

(המחויב בצו): פרטי המבקש .1

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ג.

.............................. הודעות או בי–דין כתבי למסירת וטלפון מען ד.

לידה........................ תאריך ה.

רווק/נשוי/אלמן/גרוש האישי: המעמד ו.

נישואין..................... תאריך ז.

הזוג........................ בן/ת שם ח.
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........................ טלפון מס' עבודה……..................; ומקום עיסוק ט.

למשיב................. משפחה קרבת י.

המוגן: פרטי .2

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

.......................... ת"ז מס' ב.

.................... טלפון מס' ............................. קבוע מען ג.

.............................. לידה תאריך ד.

קטין/בגיר/חסוי המוגן: ה.

רווק/נשוי/אלמן/גרוש האישי: המעמד ו.

........................... נישואין תאריך ז.

.............................. הזוג בן שם ח.

.................... טלפון מס' ....................... עבודה ומקום עיסוק ט.

....................... למבקש משפחה קרבת י.

רישיון בעל אני מצ"ב / שהעתקו ....................... מס' רישיון לפי מסוג ....................... נשק ברשותי .3
את ....................... [מחק מסוג ....................... לצורך נשק לשאת מצ"ב שהעתקם אישור אחר או

לפי הענין] המיותר ומלא

הבקשה: נימוקי .4

להלן: המתוארות הנסיבות בשל ממשית סכנה מפני עצמית הגנה לשם לי דרוש הנשק [ ]

.....................................................................................................................................................................................

החזקת או ואיסור ראוי, במפעל / רישיון מיוחד אצל בעל עבודתי במסגרת אותי משמש ] הנשק ]
מצורפת ממשי בהמשך עבודתי; באופן או לפגוע עבודתי עלול להביא להפסקת הנשק נשיאת
במפעל / המיוחד הרישיון בעל אצל עלי הממונה ....................... מאת בכתב מנומקת בקשה

הראוי.

נשק. לשאת נדרש אני תפקידי ובמסגרת הרשות) (שם ....................... ביטחון רשות איש אני [ ]
הביטחון. ברשות הממונה עלי ....................... מאת מנומקת בכתב בקשה מצורפת

............................
המצהיר  חתימת

הזיהוי של (פרטי לפני............................ הופיע ביום............................ כי מאשר אני הח"מ............................
כי שהזהרתיו ולאחר מס'............................ זהות תעודת לפי אישית/שזיהיתי לי המוכר המצהיר)
לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר עליו

בפני. עליה וחתם לעיל הצהרתו נכונות אישר כן, יעשה

..........................................
התצהיר מקבל חתימת
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8ב טופס

8ב(ב)) (תקנה

בצו הגנה מחויב ידי על של נשק או נשיאה החזקה להתיר בקשת ממונה

הענין] לפי הפרטים סמן ומלא את המיותר, את [מחק

לבית המבקש) שהוגשה - זה בטופס הגנה, בצו (פרטי המחויב ............................ לבקשת  במצורף
מס'............................ תיק ב............................ משפחה השלום/לעניני משפט

הח"מ: ............................ אני

המבקש, גם מועסק שאצלו מיוחד, רישיון בעל אצל / ראוי במפעל תפקיד............................ בעל [ ]
עבודתו/ לצורך נשק להחזיק או לשאת להמשיך למבקש שיתיר המשפט מבית מבקש
לתנאים בכפוף המיוחד, הרישיון בעל אצל  / הראוי במפעל  ............................ כ תפקידו

בהמשך. שיפורטו

לפגוע או המבקש של עבודתו להפסקת להביא  עלול  נשק של נשיאה או החזקה איסור
אלה: מסיבות עבודתו בהמשך ממשית

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

. ............................ הביטחון ברשות המבקש של מפקדו [  ]

ברשות תפקידו לצורך נשק להחזיק או לשאת להמשיך למבקש שיתיר המשפט מבית מבקש
האלה: מהנימוקים בהמשך, שיפורטו לתנאים בכפוף הביטחון,

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...............................       ...........................................................
הממונה                                                         תאריך וחתימת     שם

תצהיר

ידיעתי למיטב נכונים/נכונים הם להלן שאמסור הפרטים כי מצהיר הח"מ ............................ אני
ואמונתי:

בצו): (המחויב המבקש על פרטים .1

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

............................ בצה"ל אישי מס' ג.

............................................... תפקיד ;........................ טלפון מס' ;.................. עבודה ומקום עיסוק ד.
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(המצהיר): הממונה על פרטים .2

.......................... פרטי שם .......................... משפחה שם א.

זהות............................ מס' ב.

.......................... בעבודה טלפון מס' .......................... עבודה מקום ג.

ככל והכפיפות הפיקוח דרגת את לפרט (נא  ב:  מתבטאת המבקש על ממונה היותי ד.
האפשר)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................
חתימת המצהיר 

הזיהוי של (פרטי לפני............................ הופיע ביום............................ כי מאשר הח"מ............................ אני 
עליו כי שהזהרתיו ולאחר מס'............................ זהות תעודת לפי אישית/שזיהיתי לי המוכר המצהיר)
יעשה כן, אם לא בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי כולה האמת ואת האמת בלבד לומר את

בפני. וחתם עליה לעיל נכונות הצהרתו אישר

.................................................
התצהיר מקבל חתימת

  

8ג טופס

8ב(ג)) (תקנה

נשק לשאת או להחזיק בצו למחויב להתיר בצה"ל יחידה מפקד בקשת

התשנ"א-1991 במשפחה, אלימות למניעת לחוק 2ג(ב) סעיף לפי

הענין] לפי הפרטים סמן ומלא את המיותר, את [מחק

ב............................ משפחה/השלום לעניני משפט בבית

מס'............................ תיק

היחידה)............................ (מפקד המבקש

של בענינו

......................................                            ......................................................  
(המוגן)                   המשיב

ד  ג נ  
    המחויב בצו                             

        

להמשיך הגנה) בצו  המחויב  (פרטי ל............................ להתיר המשפט בזה מבית מבקש  הח"מ אני
לישראל, בצבא ההגנה / מילואים סדיר בשירות תפקידו לו מתוקף שניתן לשאת נשק או להחזיק

. ............................ יום עד וזאת

זו. מבקשה נפרד בלתי חלק , המהווה של ............................ בתצהיר מפורטים הבקשה נימוקי

...............................          ............................................................
תאריך וחתימת מפקד היחידה                                                                  שם
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תצהיר

ידיעתי למיטב נכונים/נכונים הם להלן  שאמסור  הפרטים כי מצהיר הח"מ   .......................... אני
ואמונתי:

בצו: המחויב על פרטים .1

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

............................ בצה"ל אישי מס' ג.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ד.

........................................... .................................. תפקיד מס' טלפון ................................ שירות מקום ה.
צה"ל. של המילואים כוחות עם סדיר/הנמנה בשירות .......................... דרגה

(המצהיר): היחידה מפקד על פרטים .2

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

בצה"ל............................ אישי מס' ג.

.......................... טלפון מס' .......................... השירות מקום ד.

.......................... דרגה ה.

בצו: המחויב לבין בין המצהיר / העבודה הכפיפות יחסי פירוט ו.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

3. נימוקי הבקשה: 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................
המצהיר  חתימת

של הזיהוי  (פרטי לפני.......................... הופיע ביום.......................... כי מאשר הח"מ.......................... אני 
עליו כי שהזהרתיו ולאחר מס'.......................... זהות תעודת לפי אישית/שזיהיתי לי המוכר המצהיר)
יעשה כן, אם לא בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי כולה האמת ואת האמת בלבד לומר את

בפני. וחתם עליה לעיל נכונות הצהרתו אישר

...............................................
התצהיר  מקבל חתימת
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8ד טופס

8ג(א)) (תקנה

נשק של נשיאה או לביטול איסור החזקה בצו מחויב בקשת

הענין] לפי הפרטים את ומלא סמן המיותר, את [מחק

ב.......................... השלום / משפחה לעניני משפט בבית

מס'.......................... תיק

......................................                                  ...............................................  
(המוגן)                     המשיב

 נ ג ד
    המחויב בצו                             

        

נשק, לשאת או להחזיק  עלי האוסרת ההוראה את לבטל המשפט מבית בזה מבקש  הח"מ אני
. בתאריך.......................... משפט זה בית שהוציא הגנה צו במסגרת שניתנה

זו. מבקשה נפרד בלתי חלק המהווה בידי, חתום בתצהיר מפורטים הבקשה נימוקי

...............................                         ...........................................................
המבקש                                                                            תאריך וחתימת       שם

תצהיר

ידיעתי  למיטב נכונים/נכונים הם להלן שאמסור הפרטים כי מצהיר אני...................................... הח"מ
ואמונתי:

בצו): (המחויב המבקש על פרטים .1

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ג.

לידה........................ תאריך ד.

רווק/נשוי/אלמן/גרוש האישי: המעמד ה.

נישואין..................... תאריך ו.

הזוג........................ בן/ת שם ז.

................. למוגן משפחה קרבת ח.

........................ תפקיד ...................... טלפון מס' ........................ עבודה/שירות מקום ט.

המוגן/ת: על פרטים .2

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ג.

לידה........................ תאריך ה.

........................ טלפון מס' ........................ עבודה מקום ו.
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הבקשה: הגשת נסיבות .3

הגנה צו ב.......................... המשפט..........................  בבית כנגדי ניתן  ביום....................... [ ]
רשות לי שהיה ברשותי/שהיתה נשק לשאת או עלי להחזיק שאסר מצ"ב, שהעתקו

או לשאת בנסיבות: להחזיק

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

להמשיך לי להתיר מצ"ב, שהעתקה בקשה, המשפט לבית הגשתי ....................... ביום [ ]
.......................................................................................................... אלה: מסיבות להחזיק או לשאת

בקשת גם נשק  של נשיאה או החזקה לי להתיר לבקשתי צורפה ....................... ביום  [ ]
מצ"ב. שהעתקה ביטחון, רשות מיוחד / בעל רישיון / ראוי במפעל עלי הממונה

נשק, של נשיאה  או החזקה לי להתיר בקשה  יחידה  מפקד הגיש   ....................... ביום  [ ]
מצ"ב. שהעתקה

להתיר בבקשתי מצ"ב שהעתקה החלטה המשפט על ידי בית ניתנה ....................... ביום [ ]
נשק. של נשיאה או החזקה לי

בתאריך....................... . יסתיים / הסתיים ההגנה צו של תוקפו [ ]

..................פעמים הוארך / הצו  מתן בעת נקבע ההגנה  צו של תוקפו סיום מועד [ ] 
לפי הענין]. והשלם את המיותר [מחק

4. נימוקי הבקשה: 

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................
חתימת המצהיר 

לפני......................................... הופיע ביום................................... כי מאשר הח"מ................................... אני

מס'................................... זהות תעודת לפי  אישית/שזיהיתי לי המוכר המצהיר) של הזיהוי (פרטי
לעונשים צפוי יהיה וכי כולה  האמת  ואת בלבד האמת את לומר  עליו  כי שהזהרתיו ולאחר

בפני. עליה וחתם לעיל הצהרתו נכונות אישר כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים

...........................................
חתימת מקבל התצהיר 

8ה טופס

8ג(ב)) (תקנה

נשק של נשיאה איסור החזקה או יחידה בצה"ל לביטול מפקד בקשת

הענין] לפי הפרטים את ומלא סמן המיותר, את [מחק
ב................................... השלום / משפחה לענייני משפט בבית

מס'................................... תיק
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היחידה)................................... (מפקד המבקש

של בענינו
...................................         ...................................

             המשיב (המוגן)
 נ ג ד 

 המחויב בצו         
                             

על.................................................. האוסרת ההוראה את לבטל המשפט מבית בזה מבקש הח"מ אני
זה משפט שהוציא בית במסגרת צו הגנה שניתנה נשק, להחזיק או לשאת המחויב בצו) (פרטי

. בתאריך...................................

זו. מבקשה נפרד בלתי חלק המהווה בידי, חתום בתצהיר מפורטים הבקשה נימוקי

...............................                      ..........................................................
המבקש                                                                          תאריך וחתימת           שם

תצהיר

ידיעתי למיטב נכונים/נכונים הם להלן שאמסור הפרטים כי מצהיר אני...............................הח"מ
ואמונתי:

בצו: המחויב על פרטים .1

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

............................ בצה"ל אישי מס' ג.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ד.

תפקיד........................דרגה........................ ........................ טלפון מס' ........................ שירות מקום ה.
צה"ל. של כוחות המילואים סדיר/הנמנה עם בשירות

המצהיר): היחידה (מפקד המבקש על פרטים .2

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

בצה"ל............................ אישי מס' ג.

טלפון............................... מס' השירות...............................; מקום ד.

דרגה............................... ה.

בצו: המחויב לבין בין המצהיר / העבודה הכפיפות יחסי פירוט ו.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

הבקשה: הגשת נסיבות .3

המשפט.................... בבית בצו) המחויב (פרטי כנגד....................... ניתן ביום....................... [ ]
שהיה נשק לשאת או להחזיק עליו  שאסר מצ"ב, שהעתקו הגנה צו ב....................... 

אלה: לשאת בנסיבות רשות להחזיק או ברשותו/שהיתה לו

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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של לבקשתו בתמיכה מצ"ב, שהעתקה בקשה, המשפט לבית הגשתי ביום....................... [ ] 
מהסיבות להחזיק או לשאת להמשיך  לו להתיר בצו) המחויב (פרטי  .......................

להלן: המפורטות

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ל....................... להתיר מצ"ב, שהעתקה  החלטה, המשפט בית נתן  ....................... ביום [ ] 
נשק. של נשיאה או החזקה בצו) המחויב (פרטי

בתאריך....................... . יסתיים / הסתיים ההגנה צו של תוקפו [ ]

פעמים הוארך....................... / הצו  מתן  בעת  נקבע  ההגנה צו של תוקפו סיום מועד [ ] 
לפי הענין]. והשלם את המיותר [מחק

4. נימוקי הבקשה: 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................
המצהיר  חתימת

המצהיר) של הזיהוי (פרטי לפני....................... הופיע ביום....................... כי מאשר הח"מ....................... אני
את עליו לומר כי שהזהרתיו ולאחר מס'....................... זהות תעודת לפי לי אישית/שזיהיתי המוכר
אישר יעשה כן, לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי כולה האמת בלבד ואת האמת

עליה בפני. וחתם לעיל נכונות הצהרתו

.................................................
התצהיר  מקבל חתימת

8ו טופס

8ד(א)) (תקנה

לחוק 5(ג) סעיף לפי נשק נשיאת או / הסדרים להחזקה תנאים לביטול בצו מחויב בקשת

הענין] לפי הפרטים את ומלא סמן המיותר, את [מחק

ב....................... השלום / משפחה לעניני המשפט בבית

....................... תיק מס'

...................................                                      ...................................
             המשיב (המוגן)

  נ ג ד 
 המחויב בצו         

                             



15.11.2006 התשס"ז, בחשון כ"ד ,6534 התקנות 247קובץ

הותר להם שבכפוף ההסדרים הבאים / התנאים את לבטל מבית המשפט בזה מבקש הח"מ אני
בתאריך.......................: ידי, למרות צו ההגנה שניתן על נשק של הנשיאה או ההחזקה המשך

................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................ .3

................................................................................................................................ .4

זו. מבקשה נפרד בלתי חלק המהווה בידי, חתום בתצהיר מפורטים הבקשה נימוקי

...............................                      ..........................................................
המבקש                                                                          תאריך וחתימת           שם

תצהיר

ידיעתי למיטב נכונים/נכונים הם שאמסור להלן כי הפרטים מצהיר ............................... הח"מ אני
ואמונתי:

בצו): (המחויב המבקש על פרטים .1

פרטי.......................... שם .......................... משפחה שם א.

זהות............................ מס' ב.

טלפון........................ מס' .......................... קבוע מען ג.

........................ לידה תאריך ה.

רווק/נשוי/אלמן/גרוש האישי: המעמד ו.

..................... נישואין תאריך ז.

....................... הזוג בן/ת שם ח.

................. למוגן משפחה קרבת ט.

תפקיד............................ טלפון......................., מס' ,....................... עבודה/שירות מקום י.

המוגן/ת: על פרטים .2

פרטי.......................... שם .......................... משפחה שם א.

............................ זהות מס' ב.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ג.

לידה........................ תאריך ד.

טלפון....................... מס' עבודה.......................; מקום ה.

הבקשה: הגשת נסיבות .3

ב.......................... . המשפט....................... בבית מצ"ב שהעתקו הגנה צו ניתן ביום....................... [ ]

או החזקה  המשך מצ"ב, שהעתקה בהחלטה המשפט, בית התיר ] ביום....................... ]
להסדרים אלה: / לתנאים כפוף בידי....................... נשק נשיאה של

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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על הממונה  כי.......................,  גם נקבע נשק החזקת/נשיאת המשך המתירה ] בהחלטה  ]
האמורים. / בהסדרים על עמידה בתנאים יהיה אחראי בצו, המחויב

האמורים ההסדרים / התנאים לביטול מצ"ב, שהעתקה בקשה, ביום.......................הוגשה [ ]
חלקם. / כולם

ביום....................... . יסתיים / הסתיים ההגנה צו של תוקפו [ ]

הוארך.............................פעמים / הצו מתן בעת נקבע ההגנה צו של תוקפו סיום מועד [ ] 
לפי הענין]. והשלם את המיותר [מחק

4. נימוקי הבקשה: 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

חלופיים: הסדרים / לתנאים הצעות

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................
המצהיר  חתימת

של הזיהוי  (פרטי לפני.......................... הופיע ביום.......................... כי מאשר הח"מ.......................... אני 
עליו כי שהזהרתיו ולאחר מס'.......................... זהות תעודת לפי אישית/שזיהיתי לי המוכר המצהיר)
יעשה כן, אם לא בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי כולה האמת ואת האמת בלבד לומר את

בפני. וחתם עליה לעיל נכונות הצהרתו אישר

.................................................
התצהיר מקבל חתימת

  

8ז טופס

8ד(ב)) (תקנה

לחוק 5(ג) סעיף נשק לפי נשיאת להחזקה או הסדרים / לביטול תנאים מפקד יחידה בקשת

הענין] לפי הפרטים את ומלא סמן המיותר, את [מחק

ב.......................... השלום / משפחה לעניני המשפט בבית

תיק.......................... מס'

היחידה).......................... (מפקד המבקש
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של בענינו

...................................                                      ...................................
             המשיב (המוגן)

 נ ג ד 
 המחויב בצו          

                             

הותר להם שבכפוף ההסדרים הבאים / התנאים את לבטל מבית המשפט בזה מבקש הח"מ אני
ההגנה צו למרות בצו), (פרטי המחויב  בידי.......................... נשק  הנשיאה של או ההחזקה המשך

: בתאריך.......................... שניתן

................................................................................................................................ .1

................................................................................................................................ .2

................................................................................................................................ .3

................................................................................................................................ .4

זו. מבקשה נפרד בלתי חלק המהווה בידי, חתום בתצהיר מפורטים הבקשה נימוקי

...............................                      ..........................................................
המבקש                                                                          תאריך וחתימת           שם

תצהיר

ידיעתי למיטב נכונים/נכונים הם להלן שאמסור הפרטים כי מצהיר אני...............................הח"מ
ואמונתי:

בצו: המחויב על פרטים .1

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

בצה"ל............................ אישי מס' ג.

טלפון........................ מס' קבוע.......................... מען ד.

תפקיד.....................................; טלפון..............................., מס' שירות..............................., מקום  ה.
צה"ל. של המילואים כוחות על סדיר/נמנה בשירות דרגה...............................

(המצהיר): היחידה מפקד על פרטים .2

פרטי.......................... שם משפחה.......................... שם א.

זהות............................ מס' ב.

בצה"ל............................ אישי מס' ג.

טלפון............................ מס' השירות............................, מקום ד.

השירות............................ במקום תפקיד ה.

דרגה............................ ו.

בצו: המחויב לבין בין המצהיר / העבודה הכפיפות יחסי פירוט ז.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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הבקשה: הגשת נסיבות .3

המשפט............................ בבית מצ"ב שהעתקו  הגנה צו  ניתן ביום............................ [ ]
. ב.......................

או החזקה  המשך מצ"ב, שהעתקה בהחלטה בית המשפט, התיר  ] ביום............................ ]
להסדרים אלה: / לתנאים בכפוף בידי............................ נשק נשיאה של

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

כי............................, הממונה על גם נקבע נשק החזקת/נשיאת המשך ] בהחלטה המתירה ]
האמורים. / בהסדרים על עמידה בתנאים יהיה אחראי בצו, המחויב

ההסדרים / התנאים לביטול מצ"ב, שהעתקה בקשה, הוגשה ביום............................ [ ]
חלקם. האמורים כולם /

בתאריך............................ . יסתיים / הסתיים ההגנה צו של תוקפו [ ]

הוארך............................פעמים / הצו מתן בעת נקבע ההגנה צו של תוקפו סיום מועד [ ]
לפי הענין]. והשלם את המיותר [מחק

הבקשה:  נימוקי  .4

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

חלופיים: הסדרים / לתנאים הצעות

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................
המצהיר  חתימת

הזיהוי של (פרטי לפני............................ הופיע ביום............................ כי מאשר אני הח"מ............................
כי שהזהרתיו ולאחר מס'............................ זהות תעודת לפי אישית/שזיהיתי לי המוכר המצהיר)
לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר עליו

בפני. עליה וחתם לעיל הצהרתו נכונות אישר כן, יעשה

...............................................
התצהיר  מקבל חתימת
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8ח טופס

8ה(א)) (תקנה

נשק של נשיאה או להחזקה בקשר בבקשה דיון על הודעה

הענין] לפי ומלא המיותר את [מחק

ב............................ השלום / משפחה לעניני המשפט בבית

............................ תיק מס'

...................................  .......................................................
(המוגן)                   המשיב

נ ג ד
                   המבקש (המחויב בצו הגנה)     

המבקש) של הזיהוי (פרטי .................................... אל:

של המשיב) הזיהוי (פרטי ..................................... 

על המבקש) (הממונה ..................................... 

היחידה) (מפקד .....................................

הצבאית) המשטרה מפקדת מוקד של המבצעים (קצין .....................................

- הוגשה זה בתיק

נשיאת נשק להיתר ] בקשה ]

נשק נשיאת איסור לביטול בקשה [ ]

לנשיאת נשק והסדרים תנאים לביטול ] בקשה ]

העתק הבקשה ונספחיה מצורף בזה.

..................... בשעה .................. ביום הצדדים שני במעמד לדיון נקבעה הבקשה

בבקשה. הדיון למועד עד נגדי תצהיר להגיש רשאי הנך

המיותר]: [מחק את רשאי יהיה בית המשפט הנ"ל במועד תופיע לדיון לא אם

אחר. למועד הדיון את לדחות [ ]

לדחותה. או הבקשה את למחוק [ ]

לחובתך. הוצאות לפסוק [ ]

תאריך........................               חתימת מזכיר בית המשפט ............................"

- 9 בטופס (8)

משפחה/ לעניני משפט "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום (א)
השלום";

מבקש הח"מ "אני יבוא ב"אותך" ומסתיים "אל:" במילה המתחיל הקטע במקום (ב)
המשיב)"; של הזיהוי (פרטי את............................ לכוף המשפט מבית

מבקש". "אני יבוא "יתבקש" במקום מקום, בכל (ג)
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 - 11 בטופס (9)

משפחה/ לעניני משפט "בבית יבוא המחוזי/השלום" המשפט "בבית במקום (א)
השלום";

המשפט". בית "חתימת מזכיר יבוא המשפט" בית "חתימת פקיד במקום (ב)

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .7

(30 באוקטובר 2006) בחשון התשס"ז ח'

    (3―2305 (חמ

ת שטרי    מאיר

המשפטים שר מקום   ממלא

התשס"ז-2006 לחוק), התוספת (שינוי פרישה) לאחר (הגבלות הציבור שירות צו
התשכ"ט- פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות לחוק סעיף 17 לפי סמכותי בתוקף  
אני מצווה  הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור החוק), (להלן -  11969

לאמור:

הפיס". "מפעל יבוא: בסופה לחוק, בתוספת .1
פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

(2 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון י"א

    (3―3624 (חמ

ת שטרי            מאיר

המשפטים שר מקום   ממלא

__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

כושר אבדן (ביטוח (ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח  תקנות
התשס"ז-2006  קבוצתי), עבודה

(ביטוח),  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ו–112  38 סעיפים לפי סמכותי   בתוקף
אלה: תקנות מתקין אני התשמ"א-11981,

אלה - 1. בתקנות
מתאונה; ממחלה או כתוצאה לעבוד היכולת אבדן - כושר עבודה" "אבדן

מבוטחים לקבוצת שנעשה עבודה אבדן כושר - ביטוח קבוצתי" עבודה כושר אבדן "ביטוח
של קצבה; בדרך בו משולמים תגמולי הביטוח ואשר בפוליסה אחת

קבוצתי; עבודה כושר אבדן לביטוח בחוזה מבטח עם שהתקשר מי - פוליסה" "בעל

עבודה  כושר אבדן המבוטחים בביטוח לפחות, 50 יחידים של קבוצה - מבוטחים" "קבוצת
אלה. לפי תקנות קבוצתי

פועל, הוא כן  אם אלא קבוצתי,  עבודה כושר אבדן לביטוח בחוזה  אדם יתקשר  לא .2
טובת הנאה כל לו אין בלבד, המבוטחים לטובת ובשקידה באמונה פוליסה, בעל לענין היותו

מאלה:  אחד והוא פוליסה מהיותו בעל

תחילה

התוספת שינוי

תחילה

הגדרות

הפוליסה בעל

__________
.212 עמ' התשנ"ז, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 208;
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עובדיו; לגבי - מעביד (1)

(להלן - שיתנה ובתנאים המפקח שאישר מי לגבי - המפקח שאישר אחר אדם  (2)
אינו הקשר קבוצתי עבודה כושר אבדן שביטוח ובלבד המאושרת), קבוצת המבוטחים

המאושרת. המבוטחים קבוצת חברי בין העיקרי

לפי תקנות אלא  עבודה קבוצתי כושר אבדן לביטוח פוליסה מבטח  יוציא לא  (א)  .3
התנאים שבתקנות אלה. את אלה; הפוליסה תכלול

או  הביטוח דמי שאת במקרה כושר עבודה קבוצתי, אבדן לביטוח ההצטרפות (ב)  
בלבד. בכתב הסכמה פי על תיעשה המבוטח, משלם חלקם

או במועד פקיעתה תחודש הפוליסה לא מ–50, המבוטחים בקבוצה פחת מספר (ג)
המוקדם. לפי הביטוח, תקופת בתום

עוד המבוטח חודשית, כל של קצבה בדרך יהיה במקרה הביטוח תשלום תגמולי הביטוח .4
לגיל המבוטח הגיע  עד  לפחות הפוליסה, תנאי לפי עבודה כושר אבדן  של  במצב נמצא

התשס"ד-22004. גיל פרישה, המוקדמת כמשמעותו בחוק הפרישה

בלבד. הפוליסה בעל בידי ישולמו הביטוח דמי (א) . 5
בידי  ישולמו  חלקם או  הביטוח שדמי יכול (א), משנה בתקנת האמור  אף (ב) על  
או אחר, או לפי תבחין אובייקטיבי שהם חושבו לפי עיסוק, שכר, גיל, מין ובלבד המבוטחים,
שכר הביטוח יהיה עיסוק, דמי יחושבו שלפיו מהתבחינים לפחות שלהם, כאשר אחד שילוב

המבוטחים. בקבוצת לגבי כל מבוטח יחושב והוא גיל או

המבוטחים;  קבוצת בעד הביטוח דמי מלוא את למבטח יעביר הפוליסה בעל (ג)  
המבוטחים מן לגבות, הפוליסה בעל רשאי (ב), משנה בתקנת האמורים התנאים בהתקיים

חלקם. או הביטוח דמי את בקבוצה,

קבוצתי, עבודה אבדן כושר הפוליסה לביטוח לפני הוצאת ימסור למבטח, פוליסה בעל .6
לטובת ובשקידה באמונה פועל הוא פוליסה  בעל היותו  לענין כי והתחייבות הצהרה

פוליסה. בעל מהיותו הנאה כל טובת לו ולא תהיה לו אין וכי בלבד המבוטחים

העתק המבוטחים  מקבוצת יחיד לכל המבטח  ימציא  הביטוח תקופת תחילת עם  .7
פרטים הכולל הפוליסה בתוקף לו המוקנות הזכויות את המפרט ביטוח פרטי דף וכן הפוליסה

אלה לפחות:        

לגביו; החלה הקבוצתי הביטוח ופוליסת המבטח שם (1)

מקרה הביטוח; ופירוט הביטוחי הגדרת הכיסוי (2)

שבהן הנסיבות וכן ישנה, אם המתנה, תקופת לרבות הכיסוי, היקף על הגבלות (3)
כאמור; פקיעה בעת וזכויותיו אם ישנן, הפוליסה, פי על זכויותיו יפקעו

ומועדי תשלומם; סכומם הביטוח, שיעור דמי (4)

חישובם; דרך או הביטוח תגמולי סכום (5)

לפי וחובותיו זכויותיו  ולבירור ביטוח תגמולי לתשלום תביעה להגשת  כתובת (6)
הפוליסה;

המפקח. עליהם שיורה נוספים פרטים (7)

מראש שיירשם בפוליסה. ידוע בתאריך תקופת הביטוח תסתיים .8
__________

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

הפוליסה תנאי
וההצטרפות

תשלום אופן
תגמולי הביטוח

הביטוח דמי

בעל הצהרת
פוליסה

פוליסה המצאת
ביטוח פרטי ודף

למבוטח

תקופת ציון
הביטוח
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מבוטח שהיה למבוטח להעניק המבטח (ב) חייב משנה בתקנת המפורטים במקרים (א) .9
לפקוע או עומד קבוצתי שתוקפה פקע עבודה כושר במסגרת פוליסה לביטוח אבדן אצלו
פרט לפוליסת מעבר אפשרות הקבוצתית), הפוליסה - זו משנה (בתקנת הענין לפי לגביו,

אלה: המשך), בתנאים פוליסת - (להלן עבודה אבדן כושר לביטוח

המבוטחים לכלל המעבר במועד הנהוגים הביטוח דמי יהיו הביטוח דמי (1)
דומה; בפוליסה המבטח אצל

בפוליסה זה לגיל הקבוע לענין המבוטח הגיע תהיה לפחות עד ביטוח תקופת (2)
התשס"ד- פרישה, גיל כמשמעותו בחוק הפרישה המוקדמת לגיל או הקבוצתית

המאוחר; לפי ,2004

כושר אבדן של הביטוח  מקרה  והגדרת הביטוח תגמולי  תשלום  תקופת (3)
הקבוצתית, בפוליסה למבוטח הקבוע  פי  על יהיו  ההמשך בפוליסת העבודה
מהשכר מהשיעור או כאמור בפוליסה הקבוע מהסכום יפחת לא הביטוח וסכום
תנאי כי ביקש כן המבוטח אם אלא הענין, לפי בפוליסה כאמור, הקבוע המבוטח

נחותים יותר; זו, יהיו משנה כאמור בפסקת פוליסת ההמשך

מצב מחודשת של בחינה בלא רצף ביטוחי יינתן ההמשך במעבר לפוליסת (4)
אכשרה. תקופת ובלא קודם רפואי

פוליסה  במסגרת ברציפות מבוטח שהיה למבוטח יינתן ההמשך לפוליסת המעבר (ב)  
שלפני הפסקת השנה מבוטחים במשך קבוצת אותה של עבודה קבוצתי כושר לביטוח אבדן
ובתנאים להלן המפורטים במקרים וזאת אחר, מבטח אצל ובין המבטח אצל בין הביטוח,

הפוליסה הקבוצתית הקיימת: על פי הביטוח קרה מקרה לא וכל עוד הקבועים להם,

המבוטחים קבוצת את מבוטח של עזיבה בשל הקבוצתי הביטוח הפסקת (1)
הביטוח תקופת סיום או שהיא סיבה  מכל העבודה  מקום עזיבת של במקרה
הפסקת  ממועד 60 ימים בתוך למבטח שיפנה למבוטח תינתן - מסוים למבוטח
בפוליסת ההמשך הביטוח תקופת תחילת המשך; לפוליסת מעבר הביטוח אפשרות

הביטוח; הפסקת מיום למפרע תהיה

כלל כלשהו לגבי מבטח אצל מתחדשת אינה הקבוצתית פוליסת הביטוח (2)
לחלק או מבוטח לכל בכתב יפנה המבטח - מהמבוטחים חלק לגבי או המבוטחים,
למבוטח ויציע הענין, לפי לגביהם, מתחדשת אינה הפוליסה אשר המבוטחים של
המבטח;  הודעת ממועד ימים  60 בתוך המשך לפוליסת המעבר אפשרות את
הביטוח, הפסקת מיום למפרע תהיה ההמשך בפוליסות הביטוח תקופת תחילת
המבוטח הצטרפות שבמועד לכך בכפוף  יתבצע  ההמשך לפוליסת והמעבר

אחר; מבטח חודש למבוטח הביטוח הקבוצתי אצל ההמשך לא לפוליסת

אחר, מבטח אצל או המבטח אצל מתחדשת הקבוצתית הביטוח פוליסת (3)
למבוטח ויציע מבוטח יפנה בכתב לכל המבטח נמוך יותר - ביטוח תגמולי בסכום

 60 בתוך התגמולים בסכום ההפרש לגבי המשך לפוליסת המעבר אפשרות את
תהיה ההמשך בפוליסות הביטוח תקופת תחילת המבטח; הודעת ממועד ימים

הביטוח. הפסקת מיום למפרע

אלא קבוצתי עבודה כושר אבדן לביטוח פוליסה בשל עמלה מבטח ישלם לא (א) .10
הביטוח. בסוכן בעל ענין אינו הפוליסה ובלבד שבעל ביטוח, לסוכן

כושר  אבדן  לביטוח פוליסה  בשל ביטוח  לסוכן  מבטח  שישלם העמלה  (ב) שיעור  
ברוטו. הביטוח מדמי 5% על יעלה לא קבוצתי עבודה

המשכיות

עמלה
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או  ברווחים השתתפות בהוצאות, שכר, השתתפות לרבות - "עמלה" זו, בתקנה (ג)  
בעקיפין. או במישרין הכל אחרת, הטבה כל

המבוטחים, קבוצתי, את רשימת לביטוח אבדן כושר עבודה לגבי כל פוליסה ינהל מבטח .11
אחרת. המפקח אישר כן אם אלא

דוח קבוצתי עבודה כושר בפוליסה לאבדן מקבוצת המבוטחים יחיד לכל ישלח מבטח .12
שיורה. ובמועד באופן המפקח, יורה שעליהם פרטים ייכללו שבו שנתי

(1 באפריל  התשס"ז  בניסן י"ג ביום  ,11 למעט תקנה אלה, תקנות של תחילתן (א)  .13
התחילה).  מועד - 2007) (להלן

(1 באוקטובר 2007). התשס"ז בתשרי י"ט ביום של תקנה 11 (ב) תחילתה  

החל קבוצתי שייכרתו כושר עבודה אבדן לביטוח על חוזים יחולו תקנות אלה (א) .14
באותו החל שייעשו קבוצתי עבודה לביטוח אבדן כושר לחוזים חידוש ועל התחילה במועד

לפניו. נכרתו אם אף מועד,

מ–300  למעלה מחדש שנת 2007 שבמהלך מבטח (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
את אלה תקנות להוראות רשאי להתאים יהיה עבודה קבוצתי, כושר אבדן לביטוח חוזים
ובלבד ,(2010 בינואר   1) התש"ע בטבת ט"ו  יום עד התחילה מועד אחרי שחידש  החוזים

רבע מהחוזים שחידש  אלה לפחות ו–2008 יתאים להוראות תקנות 2007 מהשנים אחת שבכל
כאמור.

(30 באוקטובר 2006) בחשון התשס"ז ח'

    (3―3620 (חמ

ן ו רשז הי            אברהם

האוצר               שר

רכישה מס סכומי (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
בהוראת השעה), התשס"ז-2006

התשכ"ג- ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק 9(ג3) סעיף  לפי סמכותי  בתוקף
התשס"ה- הכנסה (מס' 147), מס פקודת ובהתאם לסעיף 78 לחוק לתיקון החוק), 11963 (להלן -

לאמור: מודיע אני ,22005

בתשרי כ"ד החל ביום והם לחוק, 9ד בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 באוקטובר 2006), התשס"ז

חדשים"; שקלים 575,490" בא חדשים" שקלים 574,865" במקום ו–(2), (א)(1) קטן בסעיף (1)

חדשים". שקלים 713,625" בא חדשים" שקלים 712,850" במקום ו–(3), (א)(2) קטן בסעיף (2)

(17 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ה
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

__________
.1058 עמ' התשס"ו, ק"ת 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156;

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 766.

רישומים

שנתי וחשבון דין
למבוטח

תחילה

תחולה

עדכון סכומי שווי
הזכות
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רכישה), סכומי מס (תיאום ורכישה) מכירה (שבח, מיסוי מקרקעין הודעת
התשס"ז-2006

התשכ"ג- ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק 9(ג3) סעיף  לפי סמכותי  בתוקף
מודיע לאמור: אני החוק), (להלן - 11963

כ"ד ביום החל והם לחוק, 9(ג1א) בסעיף הנקובים תואמו הסכומים המדד שינוי עקב .1
להלן: כמפורט (16 באוקטובר 2006), התשס"ז בתשרי

חדשים"; שקלים 713,625" בא חדשים" שקלים 712,850" במקום ו–(ב), (1) בפסקה (1)(א)

חדשים"; שקלים 459,790" בא חדשים" שקלים 459,310" במקום ו–(2), (2) בפסקה (2)(א)(1)

חדשים". שקלים 713,625" בא חדשים" שקלים 712,850" במקום ו–(3), (3) בפסקה (2)(א)(2)

(17 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ה
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.1058 עמ' התשס"ו, ק"ת 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156;

סכום), (עדכון רכישה) ורכישה) (מס (שבח, מכירה מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ז-2006

רכישה), (מס ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לתקנות תקנה 12(ו) לפי סמכותי  בתוקף
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשל"ה-11974

בתשרי כ"ד ביום והחל לתקנות, 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים   1,077,095" בא חדשים" שקלים 1,075,925" במקום ,(2006 באוקטובר   16) התשס"ז

חדשים".

(17 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ה
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   
__________

.1057 עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

סכומי (תיאום רכישה) (מס ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי הודעת
התשס"ז-2006 מקרקעין), שווי

(מס ורכישה)  מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לתקנות 16א(ד)  תקנה  לפי סמכותי  בתוקף
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - רכישה), התשל"ה-11974

לתקנות, 16(ב) בתקנה ו–(3) (2) בפסקאות  הנקובים הסכומים תואמו המדד שינוי 1. עקב
בא  חדשים" "220,065 שקלים במקום (16 באוקטובר 2006), התשס"ז בתשרי כ"ד ביום והחל

חדשים". שקלים 220,305"

(17 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ה
יטה ו קי  שו  (3-232 (חמ

שבח מס מנהל                                                                                   

עדכון סכומי שווי
הזכות

סכום עדכון

סכומים תיאום

__________
.1057 עמ' התשס"ו, ;317 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;




