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עמוד

 תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים )שינוי התוספת 
1078 לחוק(, התשע"ו-2016                                                                                                                                         

1078 צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים )תיקון(, התשע"ו-2016       

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים( )תיקון(, 
1079 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

1080 תקנות המשטרה )המשמר האזרחי( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                                     
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__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 200   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1642   2
ק"ת התשע"ו, עמ' 1078   3

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון 
בגופים ציבוריים )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ד( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי 
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-12013 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר 
מתקין  אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  והתעשייה  הכלכלה 

תקנות אלה:

בתוספת לחוק, בסופה יבוא: 1 

מענק חד–פעמי ""8 

י"ב בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(
)חמ 3-5243(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 200   1

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים 
ציבוריים )תיקון(, התשע"ו-2016

שירות  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לחוק  ו–)ג(  6)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-12013, בהתייעצות עם שר הכלכלה 

והתעשייה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי סעיף 2 לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון 1 
בגופים ציבוריים, התשע"ג-22013 )להלן - הצו העיקרי(, יבוא: 

מענק 2א "מענק חד–פעמי ניקיון  ולאחראי  ניקיון  לעובד  ישלם  ניקיון  )א( קבלן 
חד–פעמי לפי הכללים וההוראות המפורטים בהסכם קיבוצי 
 - )להלן   )2016 באפריל   18( התשע"ו  בניסן  י'  מיום  )מסגרת( 
הסכם המסגרת( לעניין עובדים המועסקים בשירות המדינה, 

לרבות לעניין סכום המענק ואופן חישובו 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ובהסכם המסגרת -

ישולם  החד–פעמי  המענק  של  הראשון  )1( החלק 
העוקב  החודש  משכורת  תשלום  ממועד  יאוחר  לא 
שלאחר תחילתו של צו העסקת עובדים על ידי קבלני 
ציבוריים  בגופים  והניקיון  השמירה  בתחומי  שירות 

)תיקון(, התשע"ו-32016;

תיקון התוספת 
לחוק

הוספת סעיף 2א



1079 קובץ התקנות 7651, י"ג בניסן התשע"ו, 2016 4 20 

ישולם  החד–פעמי  המענק  של  השני  )2( החלק 
הסכם  לפי  המענק  משולם  שבו  החודש  במשכורת 
ולא  המדינה,  בשירות  המועסקים  לעובדים  המסגרת 

יאוחר ממשכורת החודש העוקב 

ועניין,  דבר  לכל  שכר  מהווה  אינו  החד–פעמי  )ג( המענק 
ערך  לחישוב  או  פיטורים  פיצויי  לעניין  בחשבון  יובא  לא 
שעה, ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן 

השתלמות 

י"ב בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(
)חמ 3-4700(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי 
קופת חולים( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36, 38 ו–112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 
התשמ"א-11981, אני מתקין תקנות אלה:

קבוצתי 1   סיעודי  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   18 בתקנה 
לחברי קופת חולים( )תיקון(, התשע"ו-22015 )להלן - התקנות העיקריות(, בסופה יבוא 

"ואולם תחילתה של תקנה 12 ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(" 

אחרי תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא: 2 

התשע"ז20 "הוראת שעה  בטבת  ג'  יום  עד  אלה,  בתקנות  האמור  אף   על 
)1 בינואר 2017( יראו כאילו - 

)1( בתקנה 11)ב()2(, המילים "והוא לא נרשם לקופת חולים 
אחרת" - נמחקו;

נרשם  לא  "והוא  המילים  לתוספת,  12)ב()2(  )2( בפרט 
לקופת חולים אחרת" - נמחקו 

י"ב בניסן התשע"ו )20 באפריל 2016(
)חמ 3-5161(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 208   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 494 )עמ' 628(   2

תיקון תקנה 18

הוספת תקנה 20
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 תקנות המשטרה )המשמר האזרחי( )תיקון(, התשע"ו-2016 

חדש[,  ]נוסח  המשטרה  לפקודת  ו–94)א(  49ד  49ב)ג(,  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א- 11971 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:   

בתקנה 6)א()3( לתקנות המשטרה )המשמר האזרחי(, התשנ"ז-21996 -    1
הוראות  התקיימו  אם  "או  יבוא  התעבורה"  "לפקודת  אחרי  )א(,  משנה  בפסקת   )1(
התשנ"ו-31996,  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  23)ב(  סעיף 

ובלבד שהיה חשש שאותו אדם יימלט או שזהותו אינה ידועה";

)2( בפסקת משנה )ג(, בסופה יבוא:

מקום,  באותו  הציבור  בביטחון  או  באדם  לפגיעה  ממשי  חשש  יש  אם  או   ;""
ונוכחותו של חבר המשמר באותו מקום דרושה כדי למנוע אותה" 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו     2

כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2667(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשנ"ב, עמ' 156   1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 302; התשע"ג, עמ' 210   2
ס"ח התשנ"ו, עמ' 338   3

    

תיקון תקנה 6

תחילה




