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תקנות בתי הדין השרעיים )אגרות( )תיקון(, התשע"ז-2017  

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 13 לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-31968, אחרי פסקה )7( יבוא:    .1
")8( בעד תובענה או ערעור לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-41991, 

או לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-52001.".

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו   .2
על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-1690-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות( )תיקון(, התשע"ז-2017

התשכ"ג-11962,  הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי  לחוק   30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 13 לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשל"ג-31983, אחרי פסקה   .1
)7( יבוא:  

")8( בעד תובענה או ערעור לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-41991, 
או לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-52001.".

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו   .2
על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

י"ט בסיוון התשע"ז )13 ביוני 2017(
)חמ 3-1691-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 13

תחילה ותחולה

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955.

4 ס"ח התשנ"א, עמ' 138.

5 ס"ח התשס"ב, עמ' 6.

תיקוון תקנה 13

תחילה ותחולה

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשס"ה, עמ' 6.  1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשל"ג, עמ' 1280.

4 ס"ח התשנ"א, עמ' 138.

5 ס"ח התשס"ב, עמ' 6.
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תקנות בית הדין לעבודה )אגרות( )תיקון(, התשע"ז-2017

לאחר  התשכ"ט-11969,  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים2, באישור שר האוצר לפי סעיף 
39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-31985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת 

לפי סעיף 1 לחוק–יסוד: משק המדינה4, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 4 לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-52008, אחרי פסקה )27( יבוא:  .1
")28( תובענה שעניינה פיטורים או מתן הודעת פיטורים בלא היתר בניגוד להוראות 
לאישה  נשים(,  עבודת  חוק   - )להלן  התשי"ד-61954  נשים,  עבודת  לחוק  9)ד(  סעיף 

השוהה במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בסעיף 7)ג()5( לחוק עבודת נשים."

תקנות אלה יחולו לגבי הליך שנפתח ביום תחילתן או לאחריו.  .2
י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(

)חמ 3-813-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  38)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

קבוצתי(,  בריאות  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בתקנות   .1
התשס"ט-22009, בשם התקנות, במקום "תקנות" יבוא "הוראות".

קבוצתי(,  בריאות  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בהוראות   .2
"ביטוח  בהגדרה  למעט  מקום,  בכל  העיקריות(,  ההוראות   - )להלן  התשס"ט-2009 
בריאות" בתקנה 1 ובהגדרה "צדדים קשורים" בתקנה 14, במקום "תקנה" יבוא "סעיף", 
ובמקום  קטן"  "סעיף  יבוא  משנה"  "תקנת  במקום  "הוראות",  יבוא  "תקנות"  במקום 

"המפקח" יבוא "הממונה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

בסעיף 2 להוראות העיקריות -  .3
בפסקה )1(, במקום "עובדים שנפטרו" יבוא "עובדים או גמלאים שנפטרו";  )1(

רישומו  שבוטל  חבר  לרבות   - "חבר"  זו,  פסקה  "לעניין  יבוא  בסופה   ,)4( בפסקה   )2(
נרשם  לא  והוא  התשנ"ד-31994,  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  לפי  חולים,  בקופת 

לקופת חולים אחרת.".

תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט בתקנת משנה )ב(, ביום ז' בסיוון התשע"ז  )א(   .4
)1 ביולי 2017( )להלן - יום התחילה(.

תיקון תקנה 4

תחולה

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

2 י"פ התשע"ז, עמ' 1312.

3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.

5 ס"ח התשס"ח, עמ' 1294.

6 ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

תיקון השם

תחילה

תיקון סעיף 2

החלפת מונחים

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.  1

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 1347; התשע"ו, עמ' 504.

3 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
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של  תחילתן  התחילה,  יום  לפני  אלה  תקנות  לפי  לפעול  שמעוניין  מבטח  לגבי  )ב( 
תקנות אלה מהיום שבו ביקש המבטח לפעול כאמור.

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(
)חמ 3-3957(

ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד  
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי 
לחברי קופת חולים( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017 

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  38)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   
התשמ"א-11981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

קבוצתי  סיעוד  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  להוראות   3 בסעיף   .1
סעיף במקום  העיקריות(,  ההוראות   - )להלן  התשע"ו-22015  חולים(,  קופת   לחברי 

קטן )ב( יבוא:  

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( -  

קופת  של  קופ"ח  לחברי  סיעודי  לביטוח  להצטרף  זכאי  יהיה  זכאי  מבוטח   )1(
החולים שבה הוא רשום, בלא בחינה של מצב רפואי קודם, וזאת לא יאוחר מיום 
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( או בתוך 120 ימים ממועד תום תקופת 

הביטוח בפוליסה מזכה אחרונה שהיה מבוטח בה, המאוחר מביניהם; 

מי שהיה חבר קופת חולים ובוטל לו הביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח עקב   )2(
ביטול רישומו בקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל ביום כ"ה 
בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(, שלא עקב מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים 
אחרת, יהיה זכאי להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בתוך 120 ימים מיום 
סיעודי  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  הוראות  של   תחילתן 
קבוצתי לחברי קופת חולים( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-32017, בלא בחינה של מצב 
רפואי קודם, ובלבד שלא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף 

לביטוח קבוצתי לחברי קופ"ח.".  

אחרת"  חולים  לקופת  נרשם  לא  "והוא  במקום  העיקריות,  להוראות  11)ב()2(  בסעיף   .2
יבוא "ובוטל לו הביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח עקב ביטול רישומו כאמור, והוא לא 

נרשם לקופת חולים אחרת".    

בסעיף 12 להוראות העיקריות -    .3
בסעיף קטן )א(, אחרי "שהועבר אליו" יבוא "מקופת החולים";   )1(

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בסעיף זה" יבוא:   )2(

הוא  שהמבוטח  הקודמת  בקופה  המבטח  של  אישור   - בסיסי"  ביטוח  ""אישור 
מבוטח עובר; 

"אישור ביטוח מורחב" - אישור הכולל את פרטי המידע שלהלן בנוגע לאותו 
מבוטח:  

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 12

ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 494; התשע"ז, עמ' 444.

3 ק"ת התשע"ז, עמ' 1316.
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אישור ביטוח בסיסי;  )1(

שם פרטי ושם משפחה;  )2(

גיל הצטרפות לביטוח, לפי סעיף 8;  )3(

החרגות לכיסוי הביטוחי, אם קיימות;  )4(

ציון האם המבוטח הוא מבוטח זכאי;  )5(

מועדי תחילה ותום של תקופות הביטוח שבהם בוטח המבוטח בקופה   )6(
הקודמת;

היקף תגמולי הביטוח החודשיים שקיבל המבוטח, אם קיבל";  )7(

בסעיף קטן )ג( -   )3(

במקום "בדבר ביטוחו בביטוח סיעודי ערב המעבר" יבוא "ביטוח בסיסי";  )1(

במקום "180" יבוא "90";  )2(

בסעיף קטן )ט(, במקום "14" יבוא "5" ובמקום הסיפה יבוא "הודעת המבטח תכלול   )4(
גם את אישור הביטוח המורחב בעד אותו מבוטח"; 

במקום סעיף קטן )י( יבוא:   )5(

")י( מבטח בביטוח סיעודי בקופה הקולטת יפנה למבוטח עובר וימסור לו דף פרטי 
ביטוח, כמשמעותו בתקנה 6 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח 
בריאות קבוצתי(, התשס"ט-42009, בתוך 14 ימים מהמועד שבו קיבל מבטח אישור 
ביטוח מורחב; לא נכלל באישור הביטוח המורחב כל המידע הנדרש, ימסור המבטח 
למבוטח דף פרטי ביטוח על בסיס המידע הקיים ברשות המבטח לגבי אותו מבוטח 

ויפרט לפני המבוטח כי עומדת לו הזכות להעביר את שאר המידע הנדרש כאמור. 

)יא( מבטח בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח יעביר לממונה, עד יום 1 במרס בכל 
שנה, דוח שנתי, במתכונת שעליה יורה לו הממונה, בדבר מבוטחים שהצטרפו 
ועזבו את הביטוח האמור, לפי הוראות סעיף זה, בנוגע לשנה הקודמת למועד 

הדיווח שסופה ביום 31 בדצמבר של אותה שנה." 

סעיף 14 להוראות העיקריות - בטל.    .4
בתוספת להוראות העיקריות -      .5

כי "יודגש  יבוא  ובסיפה  יימחקו,   - גלגלים"  "בכיסא  המילים  3)ב()6(,  בפרט   )1( 
אי–יכולתו של מבוטח לנוע בלא כיסא גלגלים תיחשב כאי–יכולתו לנוע באופן עצמאי; 
עצמאית  יכולת  בעל  ואולם  גלגלים  כיסא  בלא  לנוע  יכולת  בלא  מבוטח  היה  ואולם 
לנוע עם כיסא הגלגלים ממקום למקום בתקופת הביטוח שהסתיימה לפני יום ז' בתמוז 
התשע"ז )1 ביולי 2017(, ובמהלך תקופת הביטוח הנוכחית השתנתה יכולתו העצמאית 
כך שאינו יכול לנוע באופן עצמאי עם כיסא הגלגלים, יראו בו כמבוטח שאינו יכול 

לנוע באופן עצמאי החל במועד שבו השתנתה יכולתו העצמאית כאמור."; 

בפרט 11)5(, אחרי "שאירע" יבוא "לראשונה";   )2(

לו  "ובוטל  יבוא  אחרת"  חולים  לקופת  נרשם  לא  "והוא  במקום  12)ב()2(,  בפרט   )3(
לקופת  נרשם  לא  והוא  כאמור,  רישומו  ביטול  עקב  קופ"ח  לחברי  הסיעודי  הביטוח 

חולים אחרת".  

ביטול סעיף 14

תיקון התוספת

ק"ת התשס"ט, עמ' 1347.  4
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הוראות אלה יחולו על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שייכרתו או יחודשו   )א(   .6
מיום התחילה או לאחריו וכן על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שנכרתו לפני יום 

התחילה אם נקבע בהם כי הוראות אלה יחולו עליהם עם כניסתן לתוקף.  

הוראות אלה יחולו על מקרי ביטוח שאירעו לראשונה לאחר יום התחילה. )ב( 

בתמוז ז'  ביום  )ב(,  קטן  בסעיף  כמפורט  למעט  אלה,  הוראות  של  תחילתן  )א(   .7 
התשע"ז )1 ביולי 2017( )להלן - יום התחילה(.  

תחילתו של סעיף 3  ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(. )ב( 

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
ר)חמ 3-5161( ג נ י ל ס ת  י ר ו ד

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון   

כללי מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, אני קובע כללים אלה:

בסעיף 2 לכללי מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התשס"ה-22004,   .1
במקום "ב–1 במרס של כל שנה בדרך האמורה בסעיף 3)א()ב( לחוק" יבוא "מדי שנה 

בדרך האמורה בסעיף 1ג לחוק".

כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(
)חמ 3-3415(

ן י י ט ש ל ד א  ) ל א ו י ( י  ל ו י  
יושב ראש הכנסת  

 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כפר הרא"ה-המעפיל-
להבות חביבה( )ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 11943 
לצרכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, אני מצווה לאמור:

ולחלקות  לגושים  בנוגע  ציון3,  חיבת  עד  אליכין  מצומת  קטע  על  הפקודה  תחולת   .1
המפורטים להלן, ואשר מסומנים במפה מס' כ/1/3960 - בטלה:

גוש
 חזרה מלאה מרכישת 

הקרקע בחלקה
 חזרה חלקית מרכישת 

שטח לחזרה מרכישה )ביטול( מ"רהקרקע בחלקה

7898 3237

7898 4556

7898 8656

7898 121,272

7898 132,313

תחולה

תחילה

תיקון סעיף 2

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ד, עמ' 347.  1

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 63 ועמ' 675; התשע"ד, עמ' 1098.

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמ' 74.  1

2 ס"ח התש"ע, עמ' 346.

3 ק"ת התש"ך, עמ' 1123.



1319 קובץ התקנות 7832, ה' בתמוז התשע"ז, 29.6.2017 

גוש
 חזרה מלאה מרכישת 

הקרקע בחלקה
 חזרה חלקית מרכישת 

שטח לחזרה מרכישה )ביטול( מ"רהקרקע בחלקה

7898 141,398

7898 151,663

7898 16774

7898 171,136

7898 18334

7898 19450

7898 20219

7898 23529

7898 251,105

7898 26248

789837 102

789838 6

7898 4048

7901 13982

7901 141,054

790116 3

7901 21317

7901 22290

8367 1974

8367 2279

836725 3

8367 26946

836727 363

8367 43113

8367 501

8368 271

8368 3254

8368 4123

8368 26948

8368 27233

8368 43205

8369 343

8369 4227

83695 281

83696 271
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גוש
 חזרה מלאה מרכישת 

הקרקע בחלקה
 חזרה חלקית מרכישת 

שטח לחזרה מרכישה )ביטול( מ"רהקרקע בחלקה

83697 342

8369 5339

8370 11,394

8370 2731

83703 39

8380 23396

8380 25945

8380 271,189

8380 28119

8380 2990

83813 1,319

83814 372

83815 349

8381 6787

8381 8672

8381 9403

8381 1053

8381 11178

8381 21717

8381 26808

8381 3049

8381 31258

8381 3224

8381 3449

838218 14

838219 329

8382 20548

838238 108

8382 45916

העתק המפה נמצא במשרדי נתיבי ישראל החברה לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל   .2
שרון 3, אור יהודה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש בטל' 03-7355742.

ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(
)חמ 3-162(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

רשות לעיין במפה




