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תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח סיעוד( )כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת 
הזכאי בגמלה בכסף(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225ד, 231 )ד( ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, בהתייעצות 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  באישור  וכן  4)א(,  תקנה  לעניין  הבריאות  שרת  עם 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

להעסיק  ומבקש  לחוק  225א  סעיף  לפי  בכסף  סיעוד  גמלת  לקבל  המבקש  אדם  )א(    1
לו  שמשולמת  זכאי(,   - )להלן  סיעוד  לגמלת  הזכאי  אדם  וכן  זר  עובד  שאינו  מטפל 
והמבקש  זר,  עובד  להעסיק  חדל  אשר  זר,  עובד  העסקת  בשל  בכסף  סיעוד  גמלת 
להעסיק מטפל שאינו עובד זר, יגיש את בקשתו על גבי טופס שיורה המוסד; בטופס 
המפורטים  הפרטים  את  הכולל  בכסף  גמלה  קבלת  לגבי  מידע  למבקש  יינתן  כאמור 
בתוספת )להלן - טופס הבחירה(; לטופס הבחירה יצרף המבקש הסכם העסקה המפרט 
את היקף העבודה ותנאי השכר, חתום בידי הזכאי או בידי בן משפחה; בתקנה זו, "בן 

משפחה", "מטפל" ו"עובד זר" - כהגדרתם בסעיף 225א לחוק 

אדם המבקש לראשונה להעסיק עובד זר לצורכי סיעוד או לחדש היתר שהותלה,  )ב( 
וחלות לגביו הוראות סעיף 1יג)ד( לחוק עובדים זרים, התשנ"א-21991, יתבקש לבחור 
בעת הגשת הבקשה כאמור באותו סעיף, על גבי טופס הבחירה אם תשולם לו הגמלה 

בכסף או בעין 

ביקש אדם לקבל גמלה בכסף לפי תקנה זו או תקנה 2)א(, יציין את פרטי חשבון  )ג( 
הבנק שאליו הוא מבקש לשלם את הגמלה 

בקשתו  את  יגיש  בכסף,  לגמלה  בעין  מגמלה  בחירתו  את  לשנות  זכאי  החליט  )א(    2
למוסד על גבי טופס הבחירה 

החליט הזכאי לשנות את בחירתו מגמלה בכסף לגמלה בעין, יודיע על כך למוסד  )ב( 
באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בפרט )7( בתוספת 

המוסד יסדיר את קבלת הגמלה בדרך שנבחרה, כפי שאישרה הוועדה המקומית  )ג( 
המקצועית כמפורט להלן:

)1(  אם בחר הזכאי לעבור מגמלה בעין לגמלה בכסף - השינוי ייכנס לתוקפו עד 
5 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה של הזכאי;

אם בחר הזכאי לעבור מגמלה בכסף לגמלה בעין - השינוי ייכנס לתוקפו   )2(
עד 1 בחודש שלאחר היום שבו התקבלה ההודעה של הזכאי 

הגיש הזכאי בקשה לגמלה בכסף, וצירף את המסמכים והנתונים המפורטים בתקנה 1,    3
יעביר המוסד את בקשתו לוועדה המקומית המקצועית לצורך מילוי תפקידה לפי סעיף 

232 לחוק; המוסד יפנה את תשומת לב הוועדה אם התקיים בזכאי אחד מאלה:

הזכאי מטופל בידי מטפל שהוא תושב ישראל;  )1(

הזכאי מתגורר עם אנשים שאינם בני משפחתו, או עם בן משפחה שאינו בן זוגו,   )2(
או עם בן משפחה הסובל ממוגבלות קשה;

קיים חשש לעומס טיפולי בהעסקת מטפל יחיד בשל קיומו של יותר ממטופל אחד   )3(
במשק הבית, או בשל כל סיבה אחרת;

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ג, עמ' 224   1
ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ג, עמ' 227   2

זכאי הבוחר לקבל 
לידיו גמלת סיעוד 

בכסף

שינוי הבחירה

הודעת המוסד 
לוועדה המקומית 

המקצועית
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משפחה  בן  לזכאי  ואין  הזכאי,  של  קוגניטיבית  ירידה  על  מידע  או  אבחון  קיים   )4(
שמטפל בו או אפוטרופוס או מקבל גמלה שמונה לו לפי סעיף 304 לחוק 

בשנה  לפחות  ביקורים  שלושה  תקיים  מטעמה  מי  או  מקצועית  מקומית  ועדה  )א(    4
קלנדרית בבית הזכאי המקבל גמלה בכסף 

הזכאי  כי  ויוודא  קלנדרית,  שנה  במהלך  לפחות  פעמיים  לזכאי  יפנה  המוסד  )ב( 
ממשיך להעסיק את המטפל 

יום   - )להלן   )2014 במרס   1( התשע"ד  א'  באדר  כ"ט  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן    5
התחילה( והן יחולו על גמלה המשתלמת מיום התחילה או לאחריו 

תוספת
)תקנה 1 ו–2(

טופס הבחירה יכלול את הפרטים האלה:

שיעוריה של הגמלה בכסף וסכומה, לכל אחת מרמות הגמלה לעומת מספר שעות   )1(
הטיפול הניתנות למי שמקבל גמלה בעין, לכל אחת מרמות הגמלה;

מדובר  כאשר   - העבודה  שעות  כל  לגבי  כמעסיק  בחובותיו  לשאת  הזכאי  חובת   )2(
בגמלה בכסף, והחובה לשאת בחובותיו כמעסיק לגבי חלק משעות העבודה - כאשר 

מדובר בגמלה בעין;

האפשרות לנכות באמצעות המוסד הפרשות סוציאליות מהגמלה בכסף כאמור בסעיף   )3(
225ג לחוק, עם תחילתן של תקנות לפי סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, 
במסגרת  שלא  הסיעוד  בענף  זר  עובד  המעסיק  יחיד  ידי  על  פיקדון  הפקדת  לעניין 

עסקו או משלח ידו;

כאמור  בכסף,  חלקית  גמלה  על  נוסף  סיעוד,  שירותי  לקבל  האפשרות   של  קיומה   )4(
בסעיף 225ב לחוק, וכן את סוגי שירותי הסיעוד כאמור, ושוויים המרבי; ואולם לגבי 
המוסד,  של  האינטרנט  לאתר  להפנות  המוסד  רשאי  ספיגה  ומוצרי  כביסה  שירותי 

במקום פירוט שווי מרבי כאמור;

שיעורן  מופיע  שבו  אחר,  נגיש  לאמצעי  או  המוסד,  של  האינטרנט  לאתר  הפניה   )5(
מזמן  מתעדכן  שהוא  כפי   ,)1( בפרט  כאמור  השעות  ומספר  הגמלאות  של  המעודכן 

לזמן;

פרטים בדבר זכאות אפשרית לסיוע נוסף בעד שירותי סיעוד לנפגעי רדיפות הנאצים   )6(
הניתן על ידי מוסד ציבור הנתמך לשם כך בידי המדינה, או על ידי ועידת התביעות 
החומריות של יהודים נגד גרמניה, ומשמעות הבחירה בין גמלה בכסף לגמלה בעין 
או  הנתמך  הציבור  מוסד  עם  ההתקשרות  דרכי  וכן  כאמור  סיוע  קבלת  אופן  לגבי 

ועידת התביעות האמורה לקבלת פרטים;

פרטי התקשרות עם המוסד באמצעות הטלפון, פקס, וכתובת למשלוח דואר;  )7(

לגמלה  בעין  גמלה  בין  מושכלת  בבחירה  לסייע  המוסד  לדעת  שעשוי  אחר  פרט  כל   )8(
בכסף  

ח' בשבט התשע"ד )9 בינואר 2014(
)חמ 3-4714(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

בקרה

תחילה ותחולה
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תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-11963, 
בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ולאחר 

ששמעתי את עמדת המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול(,    1
התש"ס-32000 )להלן - התקנות העיקריות( -

פסקאות )11( ו–)12( - יימחקו;  )1(

בפסקה )14(, במקום "6 23" יבוא "5 8";  )2(

בפסקה )15(, במקום "2" יבוא "20";  )3(

אחרי פסקה )16( יבוא:   )4(

")17(  40 אגורות לכל אפרוח או אפרוחה לרבייה של תרנגולי הודו הנמסרים 
אפרוחים  ולמעט  הוא,  משקו  לצורכי  מגדל  של  הדגרה  לרבות  מדגרה,  ידי  על 

כאמור שיוצאו מישראל או שסיפק קבלן מורשה לאזור;

)18( 2 31 אגורות לכל תרנגולת מגזע קל שגילה עד 120 ימים הנמסרת למגדל 
עופות להטלה " 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -   2
בתקנת משנה )א(, במקום "עד )12(" יבוא "עד )10( ו–)18(";  )1(

בתקנת משנה )ב(, במקום ")15(" יבוא ")17("   )2(

כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(
)חמ 3-685-ת3(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של 
 מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל

)הוראת שעה(,התשס"ג-2003(, התשע"ד-2014

ממלכתי,  בריאות  ביטוח  לחוק  56)א()1()ד(  סעיף  לפי  הבריאות  שרת  סמכות  בתוקף 
 57 סעיף  לפי  האוצר  ושר  הבריאות  שרת  סמכות  בתוקף  החוק(,   - )להלן  התשנ"ד-11994 

לחוק, ובאישור שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר, מותקנות תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
הקטין  של  המשמורן  הורהו  או  בישראל  כדין  השוהה  זוג  בן   - מזכה"  משפחה  "בן 

שהוא תושב האזור השוהה כדין בישראל;

__________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התש"ס, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 1160; התשע"ד, עמ' 313   3

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

הגדרות

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   1
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"הוראת השעה" - חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג-22003;

"היתר" - היתר לשהייה בישראל שניתן לאדם בהיותו בן זוג או בנו הקטין של תושב 
לפי סעיפים 3 או 3א)2( להוראת השעה;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"תושב" - כהגדרתו בחוק 

בעל היתר יירשם בקופת החולים שרשום בה בן משפחתו המזכה  לפי המפורט להלן: )א(    2
היתר לפי סעיף 3 להוראת השעה - בן זוגו השוהה כדין בישראל;  )1(

כדין  השוהה  המשמורן  הורהו   - השעה  להוראת  3א)2(  סעיף  לפי  היתר   )2(
בישראל 

רישום כאמור בתקנת משנה )א( יתבצע לעניין בעל היתר שבן משפחתו המזכה  )ב( 
הוא תושב - לא יאוחר מ–60 ימים מתום 27 חודשים מיום קבלת ההיתר לראשונה, 
ולעניין בעל היתר שבן משפחתו המזכה הוא אזרח ישראל - מתום שישה חודשים 

מיום קבלת ההיתר לראשונה )שני המועדים להלן - מועד ראשון לרישום( 

להירשם  ההיתר  בעל  שעל  החולים  בקופת  יתבצע  זו  בתקנה  כאמור  הרישום  )ג(  
בה, לפי תקנת משנה )א( והכול לפי נהלים שהורה עליהם המנהל הכללי של משרד 

הבריאות 

)ד(  הרישום יעמוד בתוקפו כל עוד עומד בתוקפו ההיתר 

חולים  לקופת  ההיתר  בעל  בה  שנרשם  החולים  מקופת  מזכה  משפחה  בן  עבר  )ה( 
אחרת )להלן - קופת החולים האחרת(, יבוטל רישומו של בעל ההיתר באותה קופת 
החולים  בקופת  רישומו  לתוקף  בו  שנכנס  היום  מן  חודשים  שלושה  בתום  חולים 
האחרת של בן המשפחה המזכה )להלן - המועד הקובע(; בעל ההיתר יירשם בקופת 
לא   רישומו  ואולם  הקובע,  המועד  מן  חודשים  משישה  יאוחר  לא  האחרת,  החולים 

ייכנס לתוקף בטרם חלפו שלושה חודשים מן המועד הקובע 

)ו(  קופת החולים שנרשם בה בעל ההיתר לראשונה תדווח על דבר רישומו לראש 
מינהל רפואה במשרד הבריאות 

)ז(  לא נרשם בעל היתר בקופת חולים בחלוף התקופות האמורות בתקנת משנה )ב(,         
אותו  לרשום  לכך,  הסמיכו  שהוא  מי  או  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל  רשאי 

בקופת החולים שבה היה עליו להירשם, וזאת בהודעה לקופת חולים 

)א( בעל היתר שנרשם בקופת חולים כאמור בתקנה 2 )להלן - בעל היתר רשום(, יהיה    3
לחוק;   7 בסעיף  כהגדרתו  הבריאות  שירותי  בסל  הכלולים  השירותים  למלוא  זכאי 
השירותים הכלולים בתוספת השנייה לחוק, ובצו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות 
ידי  על  יינתנו  שבסל(,  שירותים   - )להלן  התשנ"ה-31995  הבריאות(,  שירותי   בסל 
 - לחוק  השלישית  בתוספת  הכלולים  שירותים  ואילו  נרשם,  שבה  החולים  קופת 
ההמתנה  תקופת  תום  הוא  הזכאות  תחילת  מועד  הבריאות;  משרד  ידי   על  יינתנו 
לזכאות; לעניין תקנות אלה, "תקופת המתנה לזכאות" - תקופה של 183 ימים הנמנית 

מהמועד הראשון לרישום 

)ב(  על אף האמור בתקנת משנה )א( -

רישום בקופת 
חולים

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 544   2
ק"ת התשנ"ה, עמ' 749   3

זכאות לשירותים 
מקופת החולים
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לגבי מי שנרשם לאחר שחלפו 90 ימים מן המועד הראשון לרישום - תימנה   )1(
נוספים  ימים  ב–60  ותוארך  בפועל,  הרישום  ממועד  לזכאות  ההמתנה  תקופת 
בעד כל תקופה של עד 30 ימי פיגור ברישום, ובלבד שסך כל תקופת ההמתנה    

לזכאות לא תעלה על 18 חודשים ממועד הרישום בפועל;

בריאות  ביטוח  תקנות  לפי  לשירותים  זכאי  יהיה  לא  רשום  היתר  בעל    )2(
ממלכתי )שירותי בריאות במדינות חוץ(, התשנ"ה-41995 

בעד  להחזר  לזכאות  ההמתנה  תקופת  סיום  מעת  זכאי  יהיה  רשום  היתר  בעל  )ג( 
שירותים שבסל שרכש בתקופת ההמתנה לזכאות, וזאת לפי תקנות ביטוח בריאות 
ייעשה  ההחזר  תשלום  התש"ס-52000;  בריאות(,  שירותי  בעד  )החזר  ממלכתי 
כאמור בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות(, 
התש"ס-62000; ואולם מי שתקופת ההמתנה לזכאות שהוא חייב בה הוארכה כאמור 

בתקנת משנה )ב( לא יהיה זכאי להחזר כאמור 

השירותים שבעל היתר רשום זכאי לקבלם לפי תקנה זו מקופת החולים שהוא  )ד( 
הרשומים  לתושבים  ביחס  הנהוגים  והתשלומים  התנאים  לפי  יינתנו  בה  רשום 
ממשרד  לקבלם  זכאי  רשום  היתר  שבעל  השירותים  חולים;  קופת  באותה  כחברים 

הבריאות - יינתנו לפי התנאים והתשלומים החלים על זכאותו לשירות של תושב 

ההיתר,        תקף  עוד  כל  תקפה  זו  תקנה  לפי  לשירותים  ההיתר  בעל  של  הזכאות  )ה( 
ובכפוף לתשלום מלוא דמי ביטוח בריאות כמפורט בתקנה 4 

)א(  בעל היתר רשום, ואם הוא קטין - בן משפחתו המזכה, חייב בתשלום דמי ביטוח    4
תשלום   - )להלן  חדשים  שקלים   285 של  בסכום  לקופה  מיוחדים  חודשיים  בריאות 
חודשי(, ואולם אם נכללו במשפחה אחת יותר מבעל היתר אחד, לא יעלה סכום דמי 
ביטוח הבריאות המיוחדים שישולמו לפי תקנות אלה על כפל הסכום האמור, והכול 

- בין אם בעל ההיתר הוא בן זוגו של בן המשפחה המזכה, ובין אם הוא ילדו הקטין 

הסכום האמור בתקנת משנה )א( יעודכן ביום 1 ביולי של כל שנה )להלן - יום  )ב( 
העדכון( לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; סכום שעודכן 
כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה; 
שעודכן  הסכום  על  ברשומות  הודעה  יפרסם  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל 

כאמור, לא יאוחר משלושים ימים ממועד העדכון; לעניין זה -

"המדד" - מדד יוקר הבריאות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד האחרון שפורסם לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד האחרון שפורסם לפני פרסום המדד החדש 

העניין,  לפי  המזכה,  משפחתו  בן  על  או  ההיתר  בעל  על  חלה  התשלום  חובת  )ג( 
ביטול  מעת  בתוקפו;  ההיתר  עומד  עוד  וכל  ההיתר,  קבלת  שלמן  התקופה  כל  לגבי 
 רישומו של בעל ההיתר עקב מעבר בן משפחתו המזכה לקופת חולים אחרת, כאמור

בתקנה 2)ה(, תחול חובת התשלום של בעל ההיתר, הקבועה בתקנה זו, כלפי קופת 
החולים האחרת 

התשלום החודשי ישולם לקופה על ידי בעל היתר רשום או בן משפחתו המזכה,  )ד( 
לפי העניין, בדרך של  הרשאה לחיוב חודשי של חשבון בנק, הרשאה לחיוב חודשי 

דמי ביטוח בריאות 
מיוחדים

__________
ק"ת התשנ"ה, עמ' 674   4

ק"ת התש"ס, עמ' 734   5
ק"ת התש"ס, עמ' 939   6
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של כרטיס אשראי או באמצעות פנקס תשלומים חודשיים שהנפיקה לו הקופה, לפי 
בחירתו של בעל ההיתר או בן משפחתו המזכה, לפי העניין, הכול במעמד רישומו 
בקופה כאמור בתקנה 2; קופת חולים רשאית לתת הנחה של עד 10% בדמי ביטוח 
בריאות מיוחדים למי שמשלמים באמצעות הרשאה לחיוב חודשי של חשבון בנק, או 

הרשאה לחיוב חודשי של כרטיס אשראי 

במעמד רישומו בקופה וכתנאי לכך, יישא בעל ההיתר או בן משפחתו המזכה,  )ה( 
לפי העניין, במלוא התשלום החל עליו מיום קבלת ההיתר, ולעניין תשלום לקופת 
בן  היה  ואולם  2)ה(;  משנה  בתקנת  כאמור  הרישום  ביטול  מיום   - האחרת  החולים 
לפי  המזכה,  משפחתו  בן  או  ההיתר  ובעל  תושב,  ההיתר  בעל  של  המזכה  משפחתו 
רישומו  מועד  עד  ההיתר  קבלת  מיום  עליו  החל  התשלום  בפריסת  מעוניין  העניין, 
בקופה, תנפיק לו הקופה פנקס תשלומים נפרד, לעניין זה, בפריסה לעשרה תשלומים 

שווים או פחות, לפי בחירתו 

פיגר בעל היתר רשום או בן משפחתו המזכה, לפי העניין, בתשלום דמי ביטוח  )ו( 
הבריאות המיוחדים במשך תקופה העולה על 60 ימים )להלן - חוב שבפיגור(, תשלח 
לו הקופה התראה בדואר רשום לכתובת האחרונה שמסר לקופה, ובה תודיעו כי עליו 
לשלם את חובו שבפיגור בתוך 45 ימים, בציון התאריך האחרון לתשלום; בהתראה 
יצוין כי אם לא ישולם החוב שבפיגור תוקפא זכאותו לשירותים לפי תקנות אלה, וכן 
זכאותו לשירותי בריאות נוספים לפי תכנית לשירותי בריאות נוספים שאליה הצטרף 

החוב  את  העניין,  לפי  המזכה,  משפחתו  בן  או  הרשום  ההיתר  בעל  סילק  לא  )ז( 
ומשרד  הקופה  יקפיאו   - בהתראתה  הקופה  שנקבה  האחרון  התאריך  עד  שבפיגור 
את  וכן  אלה  תקנות  לפי  לשירותים  הרשום  ההיתר  בעל  של  זכאותו  את  הבריאות 
החוב  לסילוק  עד  הצטרף  שאליה  נוספים  בריאות  לשירותי  תכניות  לפי  זכויותיו 
בעל  של  התשלום  בחובת  לפגוע  כדי  כאמור  בהקפאה  יהיה  לא  ואולם  שבפיגור, 
 ההיתר או בן משפחתו המזכה, לפי העניין, ביחס למלוא התקופה הקבועה בתקנת

רפואה  מינהל  לראש  הקופה  בידי  תימסר  והסרתה  ההקפאה  על  הודעה  )ג(;  משנה 
במשרד הבריאות 

התראה על חוב בפיגור המתייחסת לתשלום דמי ביטוח הבריאות המיוחדים בעד  )ח( 
קטין בעל היתר כאמור בסעיף 3א)2( להוראת השעה - תישלח לבן משפחתו המזכה 

חובות בפיגור כאמור בתקנת משנה )ו( יישאו הפרשי הצמדה, לפי שיעור השינוי  )ט( 
ריבית  בתוספת  התשלום,  במועד  הידוע  המדד  לעומת  החיוב  במועד  הידוע  במדד 
ודרך  ריבית  שיעור  )קביעת  והצמדה  ריבית  פסיקת  לתקנות   2 תקנה  לפי  צמודה 

חישובה(, התשס"ג-72003 

)י(  לא סילק בעל ההיתר הרשום או בן משפחתו המזכה, לפי העניין, את חובו עד 
תום 90 ימים מן המועד האחרון שנקבה הקופה בהתראתה, לא יהיה זכאי בעל ההיתר 
הרשום לשירותים מקופת החולים ומשרד הבריאות לפי תקנות אלה, ממועד סילוק 
כאמור,  האחרון  מהמועד  ימים   30 שעד  פיגור  כל  בעד  ימים   60 של  לתקופה  החוב, 
ובלבד שתקופת אי–הזכאות הכוללת, למעט התקופה שעד לסילוק החוב, לא תעלה 

על 18 חודשים 

שמציעה  נוספים  בריאות  לשירותי  לתכנית  כעמית  להצטרף  זכאי  רשום  היתר  בעל    5
וחובותיו  זכויותיו  לתכנית,  הצטרפותו  על  רשום;  הוא  שבה  החולים  קופת  לחבריה 

__________
ק"ת התשס"ג, עמ' 588   7

רישום בתכנית 
לשירותי בריאות 

נוספים
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יחולו הכללים והתנאים החלים על עמית שהוא תושב, לרבות דמי החבר, תשלומי 
ההשתתפות העצמית ותקופות האכשרה; בוטל רישומו של בעל היתר בקופה, תפקע 

חברותו בתכנית לשירותי בריאות נוספים באותו מועד 

בלי לגרוע מהוראות כל דין, לשם ביצוע תקנות אלה, רשאיות קופות החולים להעביר    6
למשרד הבריאות מידע בדבר בעלי היתר שנרשמו ובדבר פיגור בתשלום דמי ביטוח 
בריאות מיוחדים לפי תקנה 4, וכן רשאי המוסד להעביר למשרד הבריאות מידע בדבר 
קופת החולים שבה רשום בן המשפחה המזכה של בעל היתר; כמו כן, לשם ביצוע 
היתר  בעלי  בדבר  מידע  חולים  לקופת  להעביר  הבריאות  משרד  רשאי  אלה,  תקנות 
הרשומים באותה קופת חולים או שעליהם להירשם בה, ובכלל זה מידע בדבר הקשר 
ותוקף  חולים,  קופת  באותה  הרשומים  המזכים  משפחתם  בני  לבין  בינם  המשפחתי 

ההיתר שבידם 

תחילתן של תקנות אלה ביום  א' באייר התשע"ד )1 במאי 2014( )להלן - יום התחילה(,    7
והן יחולו על מי שנרשם בקופת חולים עד יום כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016( 

על אף האמור בתקנה 2)ב(, המועד הראשון לרישום של בעל היתר שביום התחילה          8
חלפו התקופות האמורות באותה תקנה, מעת שקיבל את ההיתר - יחול בחלוף 60 
ימים מיום התחילה )להלן - המועד הראשון המיוחד(, ואולם תקופת ההמתנה לזכאות 
תחל לגביו במועד רישומו לראשונה בקופה; במועד האמור יידרש בעל ההיתר לשאת, 
כתנאי לרישומו, בתשלום כאמור בתקנה 4 בעד תקופה השווה ל–27 חודשים או 6 
חודשים, לפי העניין, בצירוף התקופה שחלפה מן המועד הראשון המיוחד לרישום עד 

מועד רישומו בפועל 

כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(
)חמ 3-4563(

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

 

הודעת המפלגות )קביעת טפסים להגשת הודעות לפי סעיף 25א לחוק(, 
התשע"ד-2014

אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  25א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
קובע לאמור:

הודעת מפלגה לרשם לפי סעיף 25א)א( ו–)ב( לחוק, תהיה לפי טופס 1 שבתוספת    1

הודעת מפלגה לרשם לפי סעיף 25א)ג( לחוק האמור, תהיה לפי טופס 2 שבתוספת    2

הודעת המפלגות )קביעת טופס הודעה על נכסי מפלגה והתחייבויותיה(, התשנ"ו-21995    3
- בטלה 

מידע

תחילה ותוקף

הוראת מעבר

הודעת מפלגה לפי 
סעיף 25א)ג( לחוק

הודעת מפלגה לפי 
סעיף 25א)א( ו–)ב( 

לחוק

ביטול

__________
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 190   1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 213   2
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תוספת

טופס 1

הודעת מפלגה לפי סעיף 25א)א( ו–)ב( לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992

מכוח סעיף 25א)א( ו–)ב( לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 )להלן - החוק(, מוגשת בזה לרשם 
המפלגות הודעת המפלגה בדבר נכסיה והתחייבויותיה וכן בדבר מידע על פעילות חינוך 
זכות  לרבות  לחוק,  21א  סעיף  לפי  מפלגתיים  ותאגידים  לחוק  21)ד()2(  סעיף  לפי  תנועתי 

במקרקעין של תאגידים כאמור, לשנת הדוח*                                 :

לחוק  10)ג1(  בסעיף  כמשמעותה  שנה  או  הכספים  שנת   - הדוח"  "שנת  זה,  טופס  *לעניין 
מימון מפלגות, התשל"ג-1973 

שם המפלגה:                                          )להלן - המפלגה(

מס' המפלגה:                                     

חלק א': פרטי התקשרות עם המפלגה

1  המען הרשום של המפלגה בישראל )מס' תא דואר אינו מען רשום(

המיקודשם היישובמס' הביתהרחוב, השכונה

 אצל:

2   מען המפלגה בישראל למשלוח דואר )אם הוא שונה מהמען הרשום של המפלגה(

המיקודשם היישובמס' הבית/מספר תא דוארהרחוב, השכונה

 אצל:

כתובת דואר אלקטרוני )אם יש(:                                                                   

טלפון:                                                        

אתר האינטרנט של המפלגה )אם יש(:                                                       

פקסימילה:                                                                                                          

דרכי התקשרות נוספות )אם יש(:                                                              

חלק ב': נתונים לגבי שנת הדוח

3  בעלי תפקידים כמפורט להלן שכיהנו  במפלגה בשנת הדוח:

תפקיד במפלגה - יושב 
ראש, מנהל כללי, גזבר 

שם פרטיויועץ משפטי
שם 

מס' זיהוימשפחה
תאריך מינוי 

אחרון
מס' שנים 

כולל בתפקיד

כתובת 
למשלוח 

דואר
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4  מקרקעין:

בעלות,  זכות  לרבות   - )זכות  זכויות  למפלגה  יש  שבהם  מקרקעין  נכסי  פירוט  )א( 
חכירה, דייר מוגן, שכירות, חזקה, וכן זיקת נאמנות(*:

תיאור 
הנכס

גוש, 
חלקה,  

כתובתותת–חלקה
שוויו 

המוערך

זיקת 
המפלגה 

לנכס

מהות 
הזכויות 

בנכס 
והיקפן

מועד 
רכישת 
הזכויות

בעליהן 
הרשומים 

של הזכויות 
)אם אינן 

רשומות על 
שם המפלגה( 

- שם ושם 
המשפחה 

זיקת 
המפלגה 
לבעלים 

הרשומים, 
ככל 

שישנה

* יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים

)ב( פירוט עסקאות במקרקעין או לגבי מקרקעין בשנת הדוח*:

גוש                                חלקה                                 תת–חלקה                                 

המפלגה, קנייה בידי המפלגה, השכרה, החכרה, שכירות, חכירה וכיוצא באלה(

שווי העסקה )בשקלים חדשים(                                                          

אנא פרט אם נדרש הסבר על התמורה:                                           

הצדדים האחרים לעסקה:

תאריך ביצוע העסקההצד לעסקה - שם מלא וכתובת 

* יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים 

5  מיטלטלין*:

סוג הנכס
מהותו ואמצעי 
זהויו ככל שקיים

זיקת המפלגה לנכס 
שווי הנכס המוערךלרבות זיקת נאמנות

בעלים נוספים, זהותם )שם 
מלא וכתובת( וחלקם בנכס

* יש לפרט את המיטלטלין, ששוויים 75,000 שקלים חדשים ומעלה ובכלל זה כספים, פיקדונות, 
זיקה  שלמפלגה  או  המפלגה  של  בבעלותה  המצויים  סוג,  מכל  ערך  וניירות  מניות  חסכונות, 

אליהם, תוך פירוט מהותה של הזיקה, בין של המפלגה ובין של גוף שקדם לה 

יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים 

תיאור הנכס

מהות העסקה
)מכירה בידי
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6  התחייבויות:

פירוט ההתחייבויות שבהן התחייבה המפלגה לשנת הדוח, לרבות הלוואות שנטלה 
המפלגה

מועד היווצרותהשווייהמהותהסוג ההתחייבות
זהות המוטב - שם 

מלא וכתובת

7  תאגידים מפלגתיים:

)א( תאגיד מפלגתי - לפי סעיף 21א לחוק

שם התאגיד - 
 לרבות חברת בת

של תאגיד כאמור
מס' 

מטרות התאגידסוג התאגיד*התאגיד
פירוט הבעלים 

שיש להם
היקף זכויות 

הבעלים בתאגיד

* יש לציין אם מדובר בחברה ישראלית, חברת חוץ, שותפות, שותפות חוץ, חברה לתועלת הציבור, 
חברת חוץ לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית או תאגיד אחר ולצרף העתק מאומת של 

מסמכי ההתאגדות 

בעלות,  זכות  לרבות   - )זכות  זכויות  בהם  יש  מפלגתי  שלתאגיד  מקרקעין  נכסי  )ב( 
חכירה, דייר מוגן, שכירות, חזקה(

תיאור הנכס

גוש,
חלקה,

שוויו המוערךכתובתותת–חלקה
זיקת התאגיד 

לנכס
מהות הזכויות 

בנכס והיקפן
מועד רכישת 

הזכויות

)ג( פירוט נכסים שהועברו מהתאגיד למפלגה בשנת הדוח, לפי סעיף 21א)ד( לחוק:

תיאור הנכס
 גוש-חלקה 

מועד העברת הנכסכתובתותת–חלקה

)ד( שינויים שחלו בשנת הדוח לגבי הנתונים האלה:

זהות הבעלים )שם מלא וכתובת( בנכסי 
היקף הזכויות בנכסים המפורטים לעילהתאגיד המפורטים לעיל
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8  פעילות חינוך תנועתי:

"פעילות חינוך תנועתי" לפי סעיף 21)ד()2( לחוק - בכלל זה פעילות המפלגה במסגרת 
תנועת נוער וכן פעילות בבתי ספר ובמוסדות חינוך להשכלה גבוהה 

עלות הפעילותתאריך קיומהמהות הפעילות
פרטי הגוף מבצע הפעילות )ככל 

שלא בוצעה על ידי המפלגה(

חלק ג': הצהרת המדווח

אני החתום)ה( מטה                                         )שם מלא, ת"ז ומען(, הוסמכתי בידי                            , 
שהוא גוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה 

אני מצהיר)ה( בזה על שלמות פרטיה ועל דיוקם 

ולראיה באתי על החתום, היום                             

                                                            
                 חתימה

אימות חתימה

אני החתום מטה, עורך דין                                                                                                                              
                                               שם מלא        ומען המשרד           מס' ת"ז

מאשר בזה כי ביום                          התייצב/ה בפניי מר/גב'                                     שזיהיתיו)ה( לפי 
תעודת הזהות שלו/ה, לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה/המוכרת לי 
אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
וחתם/ה  לעיל  הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים 

עליה בפניי 

                                                                                                                                                         
                        תאריך                              חתימת המאשר                                    חותמת

להוסיפם  ניתן  בטופס  לנכלל  מעבר  נוספים  פרטים  להוסיף  צורך  יש  אם   - לב  לתשומת 
ולצרפם לטופס הקיים 
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טופס 2

הודעת מפלגה לפי סעיף 25א)ג( לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992

לרשם  בזה  מוגשת  החוק(,   - )להלן  התשנ"ב-1992  המפלגות,  לחוק  25א)ג(  סעיף  מכוח 
המפלגות הודעת המפלגה לשנת הדוח*                                                 :

מימון  לחוק  10)ג1(  בסעיף  כמשמעותה  שנה  או  הכספים  שנת   - הדוח"  "שנת  זה,  טופס  * לעניין 
מפלגות, התשל"ג-1973 

שם המפלגה:                                            )להלן - המפלגה(

מס' המפלגה:                                       

חלק א': פרטי התקשרות עם המפלגה

1  המען הרשום של המפלגה בישראל )מספר תא דואר אינו מען רשום(

המיקודשם היישובמס' הביתהרחוב, השכונה

 אצל:

2  מען המפלגה בישראל למשלוח דואר )אם הוא שונה מהמען הרשום של המפלגה(

המיקודשם היישובמס' הבית/ מס' תא דוארהרחוב, השכונה

 אצל:

כתובת דואר אלקטרוני )אם יש(:                                       

טל':                                        

אתר האינטרנט של המפלגה )אם יש(:                                              

פקסימילה:                                           

דרכי התקשרות נוספות )אם יש(:                                                        

חלק ב': נתונים לשנת הדוח

3  בעלי תפקידים כמפורט להלן שכיהנו במפלגה בשנת הדוח:

תפקיד במפלגה - יושב 
ראש, מנהל כללי,  גזבר 

שם פרטיויועץ משפטי
שם 

מס' זיהוימשפחה
תאריך מינוי 

אחרון
מס' שנים 

כולל בתפקיד
כתובת למשלוח 

דואר



קובץ התקנות 7340, ו' באדר א' התשע"ד, 2014 2 6  640

4  מקרקעין:

בעלות,  זכות  לרבות   - )זכות  זכויות  למפלגה  יש  שבהם  מקרקעין  נכסי  )א( פירוט 
חכירה, דייר מוגן, שכירות, חזקה וכן זיקת נאמנות(*:

תיאור 
הנכס

גוש, חלקה, 
כתובתו תת–חלקה

שוויו 
המוערך

זיקת 
המפלגה 

לנכס

מהות 
הזכויות 

בנכס 
והיקפן

מועד 
רכישת 
הזכויות

בעליהן 
הרשומים 

של הזכויות 
)אם אינן 

רשומות על 
שם המפלגה(  

- שם ושם 
משפחה 

זיקת 
המפלגה 
לבעלים 

הרשומים, 
ככל 

שישנה

* יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים 

)ב( פירוט עסקאות במקרקעין או לגבי מקרקעין בשנת הדוח*:

גוש                                חלקה                                 תת–חלקה                                 

המפלגה, קנייה בידי המפלגה, השכרה, החכרה, שכירות, חכירה וכיוצא באלה(

שווי העסקה )בשקלים חדשים(                                                          

אנא פרט אם נדרש הסבר על התמורה:                                           

הצדדים האחרים לעסקה:

תאריך ביצוע העסקההצד לעסקה - שם מלא וכתובת 

* יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים 

5  תאגידים מפלגתיים:

)א( תאגיד מפלגתי - לפי סעיף 21א לחוק:

שם התאגיד - 
לרבות חברת בת 
מטרות התאגידסוג התאגיד*מס' התאגידשל תאגיד כאמור

פירוט הבעלים 
שיש להם זכויות 

בתאגיד
היקף זכויות 

הבעלים בתאגיד

יש לציין אם מדובר בחברה ישראלית, חברת חוץ, שותפות, שותפות חוץ, חברה לתועלת הציבור,    *
בהקדש  מדובר  אם  וכן  אחר  תאגיד  או  שיתופית  אגודה  עמותה,  הציבור,  לתועלת  חוץ  חברת 

ציבורי, ולצרף העתק מאומת של מסמכי ההתאגדות 

תיאור הנכס

מהות העסקה
)מכירה בידי
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)ב( נכסי מקרקעין שלתאגיד המפלגתי יש בהם זכויות )זכות - לרבות זכות בעלות, 
חכירה, דייר מוגן, שכירות, חזקה(

שם התאגיד - 
 לרבות חברת בת

של תאגיד כאמור
מס' 

מטרות התאגידסוג התאגיד*התאגיד
פירוט הבעלים 

שיש להם
היקף זכויות 

הבעלים בתאגיד

)ג( פירוט נכסים שהועברו מהתאגיד למפלגה בשנת הדוח, לפי סעיף 21א)ד( לחוק:

תיאור הנכס
 גוש, חלקה, 

מועד העברת הנכסכתובתותת–חלקה

)ד( שינויים שחלו בשנת הדוח לגבי הנתונים האלה:

זהות הבעלים )שם מלא וכתובת( בנכסי 
היקף הזכויות בנכסים המפורטים לעילהתאגיד המפורטים לעיל

6  פעילות חינוך תנועתי:

"פעילות חינוך תנועתי" לפי סעיף 21)ד()2( לחוק - בכלל זה פעילות המפלגה במסגרת 
תנועת נוער וכן פעילות בבתי ספר ובמוסדות חינוך להשכלה גבוהה 

עלות הפעילותתאריך קיומהמהות הפעילות
פרטי הגוף מבצע הפעילות )ככל 

שלא בוצעה על ידי המפלגה(

7   דוחות כספיים לשנת הדוח:

כספיים  דוחות  להודעה  לצרף  יש  המפלגות,  לחוק  25א)ג()2(  בסעיף  לאמור  בהתאם 
שמוגשים  כפי  שנתיים,  והכנסות  הוצאות  ודוחות  שנתי  מאזן  הכוללים  מבוקרים 

למבקר המדינה לפי סעיף 10)ג( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 

חלק ג': הצהרת המדווח

אני החתום)ה( מטה                               )שם מלא, ת"ז ומען(, הוסמכתי בידי                         , שהוא 
גוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני 

מצהיר)ה( בזה על שלמות פרטיה ועל דיוקם 

ולראיה באתי על החתום, היום                                        

                                                            
                 חתימה
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 6.48 שקלים חדשים 

אימות חתימה

אני החתום מטה, עורך דין                                                                                                                              
                                              שם מלא                          ומען המשרד           

מר/גב'  בפניי  התייצב/ה  ביום                                כי  בזה  מאשר  ת"ז                                     מס' 
פרטיו/ה  נכונות  את  שבחנתי  לאחר  שלו)ה(,  הזהות  תעודת  לפי  שזיהיתיו)ה(                       
האישיים על פיה / המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפניי 

                                                                                                                                                          
                             תאריך                              חותמת                                       חתימת המאשר

לתשומת לב - אם יש צורך בפרטים נוספים מעבר לנכלל בטופס ניתן להוסיפם ולצרפם 
לטופס הקיים 

כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(
)חמ 3-2432(

ס ו ר ג י  ל ג  
ממלאת מקום ראש רשות התאגידים  

רשם המפלגות  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות 
מקצועית(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף 
כספי ומהות מקצועית(, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, ועקב העלייה במדד תשומות 

הבנייה למגורים, אני מודיע לאמור:

 ,2012 אוקטובר  חודש  מדד  לעומת   2013 אוקטובר  חודש  במדד  העלייה  )א( עקב    1
התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  והם  לתקנות,   1 בתקנה  הנקובים  הסכומים   עודכנו 

)1 בינואר 2014(, כלהלן:

)1( במקום "82,507 שקלים חדשים" בא "83,939 שקלים חדשים";

)2( במקום "43,117 שקלים חדשים" בא "43,865 שקלים חדשים" 

י"ח בשבט התשע"ד )19 בינואר 2014(
ן ה כ ן  ו נ מ א )חמ 3-1048-ת2(  

רשם הקבלנים   

__________
1 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1476; התש"ס, עמ' 136; התשע"ג, עמ' 327  

עדכון סכומים




