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חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה )תיקון מס' 7(, התשע"ו-2016*

בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט-1949  1, בסעיף 5, במקום "שנה אחת" יבוא 1 תיקון סעיף 5
"שלוש שנים" ובמקום "קנס עד שלוש מאות לירות" יבוא "כפל הקנס האמור בסעיף 

61)א()2( לחוק העונשין, התשל"ז-1977  2" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 57(, התשע"ו-2016*

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  1, אחרי סעיף 40א יבוא:1 הוספת סעיף 40ב

"מסירת מידע 
מרשויות המדינה

)א( שר הבריאות רשאי לקבוע כי רשות מרשויות המדינה, 40ב 
אחר  חיקוק  לפי  למבוטח  בריאות  שירותי  במתן  החייבת 
ובשל כך הוא אינו זכאי לאותם שירותי בריאות לפי חוק זה, 
תודיע על כך לקופת החולים שבה רשום המבוטח, רק לשם 
הסדרת ההתחשבנות בין קופת החולים ובין אותה רשות, 
לגבי מבוטחים כאמור ובמידה הנדרשת לשם כך; בתקנות 
מסירתה  אופן  בהודעה,  שייכללו  הפרטים  ייקבעו  כאמור 

והמועד למסירתה 

בלי לגרוע מהוראת סעיף 3)א(, קופת חולים לא תסרב  )ב( 
לה  נמסרה  לגביו  שהודעה  למבוטח  בריאות  שירות  לתת 
כאמור בסעיף קטן )א(, ואולם היא תהיה זכאית לחזור לרשות 
בריאות  שירות  לגבי  ההתחשבנות  הסדרת  לשם  כאמור 

שנתנה והרשות היתה חייבת לתתו למבוטח 

הודעה כאמור בסעיף קטן )א( תימסר לאדם שמינה לכך  )ג( 
המנהל הכללי של קופת החולים והודעה על מינויו נמסרה 
למנהל הכללי של משרד הבריאות )בסעיף זה - האחראי על 

ההתחשבנות( 

קופת חולים והאחראי על ההתחשבנות לא יעשו כל  )ד( 
שימוש במידע שנמסר בהודעה לפי סעיף קטן )א( אלא לשם 
הסדרת ההתחשבנות כאמור באותו סעיף קטן ולא יעבירוהו 

לאחר 

בהצעות חוק  פורסמו  2016(; הצעת החוק ודברי הסבר  )18 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו   *
הממשלה - 844, מיום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(, עמ' 382 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 249   1

בהצעות חוק  פורסמו  2016(; הצעת החוק ודברי הסבר  )18 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו   *
הכנסת - 639, מיום ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(, עמ' 122 

ס"ח התש"ט, עמ' 37; התשע"ו, עמ' 628   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2
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)ה( תקנות לפי סעיף זה ייקבעו בהסכמת שר המשפטים, 
בהתייעצות עם השר הממונה על החיקוק האחר ובאישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 46(, התשע"ו-2016*

תיקון התוספת 
הראשונה

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  1, בתוספת הראשונה, בפסקה )1( - 1 

בכל מקום, במקום "ילד נטוש" יבוא "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת";  )1(

בפסקת משנה )ב(, במקום "נטוש" יבוא "לילד הזכאי לגמלה מיוחדת"   )2(

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 181

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  2, בסעיף 74)ב()1()ד(, במקום "ילד 2 
נטוש" יבוא "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק תובענות ייצוגיות )תיקון מס' 10(, התשע"ו-2016*

בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15)א(, המילים 1 תיקון סעיף 15
"שאישר השר לענין זה," - יימחקו 

בסעיף 16)א( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול 2 תיקון סעיף 16
בית המשפט את אלה:

אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - האם   )1(
התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;

התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה "  )2(

בסעיף 18 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 18

)ה( תקנות לפי סעיף זה ייקבעו בהסכמת שר המשפטים, 
בהתייעצות עם השר הממונה על החיקוק האחר ובאישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 46(, התשע"ו-2016*

תיקון התוספת בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  1, בתוספת הראשונה, בפסקה )1( - 1 
הראשונה

בכל מקום, במקום "ילד נטוש" יבוא "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת";  )1(

בפסקת משנה )ב(, במקום "נטוש" יבוא "לילד הזכאי לגמלה מיוחדת"   )2(

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  2, בסעיף 74)ב()1()ד(, במקום "ילד 2 
נטוש" יבוא "ילד הזכאי לגמלה מיוחדת" 

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 181

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק תובענות ייצוגיות )תיקון מס' 10(, התשע"ו-2016*

בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15)א(, המילים 1 
"שאישר השר לענין זה," - יימחקו 

תיקון סעיף 15

בסעיף 16)א( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול 2 
בית המשפט את אלה:

תיקון סעיף 16

אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - האם   )1(
התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;

התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה "  )2(

תיקון סעיף 18בסעיף 18 לחוק העיקרי - 3 

חוק  2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  )18 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו   *
הכנסת - 637, מיום כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(, עמ' 116 

ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ד, עמ' 655   1

חוק  2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  )18 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשע"ו   *
הכנסת - 647, מיום כ"ג בסיוון התשע"ו )29 ביוני 2016(, עמ' 144 

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 611   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 967   2
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בסעיף קטן )ד(, אחרי "לאישור הסדר פשרה," יבוא "אדם הפועל לטובת עניינם   )1(
של חברי הקבוצה," והמילים "שאישר השר לענין זה," - יימחקו;

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )2(

אדם או ארגון כאמור בסעיף קטן )ד(, שהגיש התנגדות להסדר פשרה, ")ד1(  )1(
לא יסתלק מהתנגדותו אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או 
בעקיפין, טובת הנאה, מהנתבע או מאדם אחר בקשר להתנגדות שהגיש, 
אלא באישור בית המשפט; קיבל בית המשפט את טענות ההתנגדות, כולן 
או חלקן, רשאי הוא לפסוק גמול לאדם או לארגון שהגיש את ההתנגדות; 
התועלת  את  המשפט  בית  ישקול  כאמור  גמול  לפסוק  אם  בהחלטתו 

שהביאה ההתנגדות לחברי הקבוצה 

אדם או ארגון כאמור בסעיף קטן )ד(, המבקש להסתלק מהתנגדותו,   )2(
יצרף לבקשת ההסתלקות המוגשת לבית המשפט, תצהיר ובו יגלה, בגילוי 

נאות, את כל הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות "

בסעיף 19 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 19

בסעיף קטן )א(, במקום "קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט   )1(
המשותפות לכלל חברי הקבוצה" יבוא "התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים 

לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו־8)א(";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )2(

בית המשפט רשאי לתת הוראות בדבר הפיקוח על ביצוע הסדר הפשרה  ")ד1( 
לפי סעיף זה, לרבות הוראות בדבר הגשת דין וחשבון סופי המתאר את ביצוע 
הסדר הפשרה על ידי הצדדים; הוגש דין וחשבון כאמור, יורה בית המשפט על 
משלוח העתק מהדין וחשבון לגורמים שאליהם נשלחת הודעה לפי סעיף 18)ג( 

בית  של  החלטה  על  גם  המחויבים,  בשינויים  יחולו,   20 סעיף  הוראות  )ד2( 
המשפט לאשר הסדר פשרה לפי סעיף זה ";

בסעיף קטן )ו(, בסופו יבוא "בית המשפט רשאי לקבוע כי תשלום שכר הטרחה לבא   )3(
כוח המייצג יהיה מותנה, כולו או חלקו, במימוש הסדר הפשרה ובהשלמת ביצועו" 

בסעיף 20 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 20

בסעיף קטן )א()3(, במקום "לאוצר המדינה" יבוא "לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א;   )1(
בית המשפט ייעד את הכספים לתחום הקרוב לנושא התובענה הייצוגית שהוגשה; 
נוכח בית המשפט כי העברת הכספים לתחום קרוב כאמור אינה מתאפשרת בנסיבות 
העניין, רשאי הוא להורות כי הכספים ייועדו לתחום אחר, הקרוב ככל האפשר לנושא 

התובענה"; 

בסעיף קטן )ג(, האמור בו יסומן כפסקה ")1(" ואחריה יבוא:   )2(

הורה בית המשפט על מתן סעד כספי לטובת הציבור, יורה על העברת   )2("
הכספים המיועדים לכך לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א; בית המשפט ייעד את 
הכספים לתחום הקרוב לנושא התובענה הייצוגית שהוגשה; נוכח בית המשפט 
העניין,  בנסיבות  מתאפשרת  אינה  כאמור  קרוב  לתחום  הכספים  העברת  כי 
רשאי הוא להורות כי הכספים ייועדו לתחום אחר, הקרוב ככל האפשר לנושא 

התובענה ";

בסעיף קטן )ו(, בסופו יבוא "לרבות הוראות בדבר הגשת דין וחשבון סופי המתאר   )3(
את ביצוע פסק הדין על ידי הצדדים" 
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בסעיף 23 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 6 תיקון סעיף 23

בית המשפט רשאי לקבוע כי תשלום שכר הטרחה לבא כוח המייצג יהיה מותנה,  ")ד( 
כולו או חלקו, במימוש פסק הדין ובהשלמת ביצועו "

אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:7 הוספת סעיף 27א

"קרן לניהול 
ולחלוקת כספים 

שנפסקו כסעד 

מוקמת בזה קרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד 27א  )א( 
מכוח סעיף 20)א()3( ו־)ג()2( 

מטרת הקרן לחלק את הכספים כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
הקרן  לטובת מטרות ציבוריות, והכול כפי שיוגדר בנוהלי 

ובכפוף להוראות בית המשפט  

הקרן תנוהל בידי האפוטרופוס הכללי בהתאם להוראות  )ג( 
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 2 

חברים  חמישה  ובה  ועדה  בידי  יחולקו  הקרן  כספי  )ד( 
שימנה שר המשפטים )בסעיף זה - הוועדה(, ואלה חבריה:

אדם הכשיר להיות שופט של בית משפט מחוזי,   )1(
שאינו עובד המדינה, והוא יהיה היושב ראש;

נציג האפוטרופוס הכללי;  )2(

נציג היועץ המשפטי לממשלה;  )3(

שני חברי ועדה שימונו מקרב הציבור או האחד   )4(
מקרב הציבור והשני מקרב עובדי המדינה 

נציג ציבור שימונה לפי סעיף קטן )ד()4( יהיה בעל זיקה  )ה( 
לתחום החברתי-כלכלי, או חבר הסגל האקדמי הבכיר או 
מי שהיה חבר סגל כאמור במוסד מוכר כמשמעותו בחוק 

המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 3  

המניין החוקי לפתיחת ישיבה יהיה רוב חברי הוועדה   )ו( 

שעלול )ז( מי  ועדה  כחבר  יכהן  ולא  ימונה  לא   )1(
להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של 
ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדה לבין עניין אישי 

שלו או לבין תפקיד אחר שלו 

חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון בישיבות   )2(
הוועדה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, 
בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  בעקיפין,  או  במישרין 
תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין 
במסגרת  יטפל  לא  הוועדה  חבר  שלו;  אחר  תפקיד 
לישיבות  מחוץ  גם  כאמור  בנושא  בוועדה  תפקידו 

הוועדה 

התפקיד  מילוי  אם  היא  אחת  זה,  סעיף  לעניין   )3(
האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה 

תיקון סעיף 23בסעיף 23 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 6 

בית המשפט רשאי לקבוע כי תשלום שכר הטרחה לבא כוח המייצג יהיה מותנה,  ")ד( 
כולו או חלקו, במימוש פסק הדין ובהשלמת ביצועו "

הוספת סעיף 27אאחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:7 

"קרן לניהול 
ולחלוקת כספים 

שנפסקו כסעד 

מוקמת בזה קרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד 27א  )א( 
מכוח סעיף 20)א()3( ו־)ג()2( 

מטרת הקרן לחלק את הכספים כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
לטובת מטרות ציבוריות, והכול כפי שיוגדר בנוהלי הקרן 

ובכפוף להוראות בית המשפט  

הקרן תנוהל בידי האפוטרופוס הכללי בהתאם להוראות  )ג( 
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 2 

חברים  חמישה  ובה  ועדה  בידי  יחולקו  הקרן  כספי  )ד( 
שימנה שר המשפטים )בסעיף זה - הוועדה(, ואלה חבריה:

אדם הכשיר להיות שופט של בית משפט מחוזי,   )1(
שאינו עובד המדינה, והוא יהיה היושב ראש;

נציג האפוטרופוס הכללי;  )2(

נציג היועץ המשפטי לממשלה;  )3(

שני חברי ועדה שימונו מקרב הציבור או האחד   )4(
מקרב הציבור והשני מקרב עובדי המדינה 

נציג ציבור שימונה לפי סעיף קטן )ד()4( יהיה בעל זיקה  )ה( 
לתחום החברתי-כלכלי, או חבר הסגל האקדמי הבכיר או 
מי שהיה חבר סגל כאמור במוסד מוכר כמשמעותו בחוק 

המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 3  

המניין החוקי לפתיחת ישיבה יהיה רוב חברי הוועדה   )ו( 

שעלול )ז( מי  ועדה  כחבר  יכהן  ולא  ימונה  לא   )1(
להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של 
ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדה לבין עניין אישי 

שלו או לבין תפקיד אחר שלו 

חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון בישיבות   )2(
הוועדה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, 
בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  בעקיפין,  או  במישרין 
תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין 
במסגרת  יטפל  לא  הוועדה  חבר  שלו;  אחר  תפקיד 
לישיבות  מחוץ  גם  כאמור  בנושא  בוועדה  תפקידו 

הוועדה 

התפקיד  מילוי  אם  היא  אחת  זה,  סעיף  לעניין   )3(
האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה 

ס"ח התשל"ח, עמ' 61   2

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   3
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בסעיף זה -   )4(

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין 
של גוף אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניין או 

נושאי משרה בו;

"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות 
וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, 
חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, וכן אדם אחר 

הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה;

"בעל עניין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-
 4 1968

הוועדה תגבש בנוהל, בהסכמת השר, את המבחנים  )ח( 
לחלוקת כספי הקרן ואופן הפרסום של מבחנים כאמור, סדרי 
הגשת בקשות לקבלת כספים מהקרן, סדרי עבודתה של הקרן, 
דיווח על ידי מקבל הכספים לעניין השימוש בהם ודיווח 
הוועדה לבית המשפט על הכספים שחולקו; הנוהל יפורסם 

ברשומות  

השר יפרסם בתום כל שנת תקציב, ברשומות ובאתר  )ט( 
האינטרנט של משרד המשפטים, דין וחשבון על פעולות הקרן, 

הכנסותיה והוצאותיה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234   4
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חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים )תיקוני חקיקה(, התשע"ו-2016*

תיקון חוק לימוד 
חובה - מס' 34

בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  1, בסעיף 6)ד1( - 1 

")1(", ובה, במקום הסיפה החל במילים "התשלומים  האמור בו יסומן כפסקה   )1(
שייגבו" יבוא "רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה 
במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות  2, ובהתאם להסדר שנקבע 

באותו סעיף ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

)ד(, יקבע השר, לפני פרסום המכרז  במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן   )2("
כאמור בפסקה )1(, את התשלום שייגבה מהמבוטחים ויכלול דמי ביטוח אחידים 
הביטוח  לסוכני  לשלם  רשאי  יהיה  שמבטח  מרביים  עמילות  דמי  שיעור  וכן 
בעד תיווך לעניין הביטוח; בסעיף זה, "מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק 
 - עמילות"  ו"דמי  התשמ"א-1981  3,  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 

כהגדרתם בסעיף 41 לחוק האמור "

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 140

בפקודת העיריות  4, אחרי סעיף 198א יבוא:2 

"ביטוח תאונות 
אישיות לתלמידים

בסעיף זה - 198ב  )א( 

"ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" - כמשמעותו בסעיף 
6)ד1( לחוק לימוד חובה;

רוב  הן  שלה  המניות  שבעלי  חברה   - משותפת"  "חברה 
הרשויות המקומיות;

"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949  5; 

"סוכן ביטוח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח(, התשמ"א-1981 

על אף האמור בסעיף 197, עירייה שהיא רשות חינוך  )ב( 
מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, תתקשר בחוזה ביטוח 
תאונות אישיות לתלמידים עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך 

חברה משותפת, לפי הסדר שהתקיימו בו הוראות אלה:

דמי הביטוח במכרז יהיו כפי שקבע שר החינוך   )1(
לפי סעיף 6)ד1( לחוק לימוד חובה;

יהיה  שמבטח  המרביים  העמילות  דמי  שיעור   )2(
רשאי לשלם לסוכני ביטוח יהיה כפי שקבע שר החינוך 

לפי סעיף 6)ד1( לחוק לימוד חובה;

תקופת הביטוח לא תעלה על שנה, ועורך המכרז   )3(
רשאי לחדשה לשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 
שתקופת  כך  המכרז,  לתנאי  בהתאם  אחת,  כל  שנה 

ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שלוש שנים;

חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים )תיקוני חקיקה(, התשע"ו-2016*

תיקון חוק לימוד בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949  1, בסעיף 6)ד1( - 1 
חובה - מס' 34

")1(", ובה, במקום הסיפה החל במילים "התשלומים  האמור בו יסומן כפסקה   )1(
שייגבו" יבוא "רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה 
במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות  2, ובהתאם להסדר שנקבע 

באותו סעיף ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

)ד(, יקבע השר, לפני פרסום המכרז  במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן   )2("
כאמור בפסקה )1(, את התשלום שייגבה מהמבוטחים ויכלול דמי ביטוח אחידים 
הביטוח  לסוכני  לשלם  רשאי  יהיה  שמבטח  מרביים  עמילות  דמי  שיעור  וכן 
בעד תיווך לעניין הביטוח; בסעיף זה, "מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק 
 - עמילות"  ו"דמי  התשמ"א-1981  3,  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 

כהגדרתם בסעיף 41 לחוק האמור "

תיקון פקודת בפקודת העיריות  4, אחרי סעיף 198א יבוא:2 
העיריות - מס' 

140 "ביטוח תאונות 
אישיות לתלמידים

בסעיף זה - 198ב  )א( 

"ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" - כמשמעותו בסעיף 
6)ד1( לחוק לימוד חובה;

רוב  הן  שלה  המניות  שבעלי  חברה   - משותפת"  "חברה 
הרשויות המקומיות;

"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949  5; 

"סוכן ביטוח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח(, התשמ"א-1981 

על אף האמור בסעיף 197, עירייה שהיא רשות חינוך  )ב( 
מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, תתקשר בחוזה ביטוח 
תאונות אישיות לתלמידים עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך 

חברה משותפת, לפי הסדר שהתקיימו בו הוראות אלה:

דמי הביטוח במכרז יהיו כפי שקבע שר החינוך   )1(
לפי סעיף 6)ד1( לחוק לימוד חובה;

יהיה  שמבטח  המרביים  העמילות  דמי  שיעור   )2(
רשאי לשלם לסוכני ביטוח יהיה כפי שקבע שר החינוך 

לפי סעיף 6)ד1( לחוק לימוד חובה;

תקופת הביטוח לא תעלה על שנה, ועורך המכרז   )3(
רשאי לחדשה לשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 
שתקופת  כך  המכרז,  לתנאי  בהתאם  אחת,  כל  שנה 

ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שלוש שנים;

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ו )26 ביולי 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 649, מיום ל' בסיוון התשע"ו )6 ביולי 2016(, עמ' 148 

ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשע"ג, עמ' 116   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197    2

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ו, עמ' 580   4

ס"ח התש"ט, עמ' 287   5
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ובשקידה  באמונה  תפעל  המשותפת  החברה   )4(
לטובת המבוטחים בלבד, ותהיה רשאית לקבל מהזוכה 
במכרז מידע שברשותו הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח 
שהוגשו לפי חוזה הביטוח, ובלבד שאינו כולל שמות 

מבוטחים או פרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותם;

שהיא  שלה  חברה–בת  או  המשותפת,  החברה   )5(
לקיום  הנוגע  בכל  באחריות  יישאו  לא  ביטוח,  סוכן 
חוזה ביטוח בין עירייה וזוכה במכרז לפי סעיף זה, לגבי 
התקשרות שהן אינן מנהלות או מרכזות אותה ואינה 

נובעת מהליך עריכת המכרז עצמו "

תיקון פקודת 
 המועצות המקומיות 

- מס' 70

בפקודת המועצות המקומיות  6, בסעיף 34א)א(, אחרי "198א," יבוא "198ב," 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר החינוך

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ו, עמ' 580   6
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