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תקנות התעבורה )הוראת שעה( )מס' 6(, התשפ"א-2021

 - )להלן  התעבורה1  לפקודת  ו–)17ה(  ו–70)17ד(  69א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(, לעניין תקנה 3 - בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי 
סעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, ולעניין תקנות 1, 2 ו–4 באישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקופה שמיום כ"ג באב התשפ"א )1 באוגוסט 2021( עד יום י"ג באב התשפ"ג  )א(   .1
התקנות   - )להלן  התשכ"א-31961  התעבורה,  בתקנות  כאילו  יראו   )2023 ביולי   31(

העיקריות( -

אחרי תקנה 83ג בא:  )1(

"מערכת עזר 
לנהג להתרעה על 

השארת ילדים 
ברכב

להלן   המפורט  מסוג  ברכב  אדם  יסיע  לא  )א(  83ד. 
ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת 
עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד כאמור 

ברכב, בהתאם לאמור בתקנה זו.

למעט   N1–ו  M1, M2 מסוג  רכבים   )1(
רכב המפורט בפסקה )2(;

רכב  מונית,  תלמידים,  להסעת  רכב   )2(
אספנות שמועד ייצורו עד שנת 1983, רכב 

בעל סיווג משנה אמבולנס או כיבוי אש.

השארת  על  להתרעה  לנהג  עזר  מערכת  )ב( 
תהיה  התרעה(  מערכת   - )להלן  ברכב  ילדים 

אחת מאלה:

הרכב  יצרן  שהתקין  התרעה  מערכת   )1(
היבואן  אשר  הרכב  של  הייצור  בפס 
רשות  במרשם  אותה  רשם  המסחרי 
המותקנות  מהמערכות  כחלק  הרישוי 

ברכב בהתאם לתקנה 271)א(; 

להתקנה  שמיועדת  התרעה  מערכת   )2(
אחת  שהיא  הרכב  של  הייצור  בפס  שלא 

מאלה:   

יצרן  אשר  התרעה  מערכת  )א( 
של  מסחרי  יבואן  או  המערכת 
גבי  על  סימן  העניין,  לפי  המערכת, 
 )2( בפסקה  כמפורט  סימון  אריזתה 
שבפרט 4ב לחלק ג' לתוספת השנייה;

מיובאת  אשר  התרעה  מערכת  )ב( 
משפחתי  או  אישי  לשימוש  בייבוא 

לפי סעיף 112 לחוק רישוי שירותים.

הוראת שעה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

3  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425. 
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התרעה  מערכת  אדם  יתקין  לא  )ג( 
כמפורט  סימון  חובת  לגביה  שחלה 
אריזתה  אם  )ב()2()א(  משנה  בתקנת 
בתקנת  כאמור  סימון  נושאת  אינה 

המשנה האמורה.

מערכת  שרכש  אדם  יראו  )ד( 
שלא  להתקנה  שמיועדת  התרעה 
לגביה  וחלה  הרכב  של  הייצור  בפס 
משנה  בתקנת  כאמור  סימון   חובת 
)ב()2()א( כמי שהתקין ברכבו מערכת 
התרעה המקיימת את דרישות תקנה 
בידי  ברכבו  שהותקנה  ובלבד  זו, 
מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת 

האמורה או יבואן מסחרי שלה.

של  מסחרי  "יבואן  זו,  בתקנה  )ה( 
מערכות  המייבא  אדם   - המערכת" 
או  אישי  לשימוש  שלא  התרעה 
לחוק   112 בסעיף  כאמור  משפחתי 

רישוי שירותים.";

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בחלק ג', אחרי פרט 4א בא:  )2(

"4ב. מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שמיועדת להתקנה 
שלא בפס הייצור של הרכב.

)תקנה 83ד )ב()2( ו–)ג((

כאמור ברכב  ילדים  השארת  על  להתרעה  לנהג  עזר  מערכת   )1( 
בתקנה 83ד)א( שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב )בפרט זה - 
מערכת התרעה(, תהיה מערכת התרעה המשווקת כדין במדינה ממדינות 
האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה, או מערכת התרעה המקיימת 

את הדרישות האלה:

)א( המערכת פועלת באופן אוטומטי בלא צורך בהפעלתה על ידי 
הנהג;

)ב( המערכת מזהה הימצאות ילד עד גיל 4 אשר הושאר ברכב;

ההתרעה  התרעה,  ביצירת  צורך  מזהה  המערכת  שבו  )ג( במקרה 
מושכת את תשומת ליבו של הנהג באמצעות התרעה קולית וחזותית 
או באמצעות התרעה חזותית ורטט, הניתנת לזיהוי בתוך הרכב או 

מחוצה לו;

)ד( המערכת מספקת חיווי לנהג בדבר הפעלתה;

לנהג  התראה  קיימת  סוללה,  ידי  על  מופעלת  המערכת  )ה( אם 
במקרה של רמת טעינה נמוכה של הסוללה;

צורה  בשום  פוגעת  או  משפיעה  אינה  ברכב  המערכת  )ו( התקנת 
במערכות הרכב האחרות או בבטיחותו;
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)ז( המערכת ממלאת אחר דרישות התקנים, התקנות או ההנחיות 
כמפורט להלן:

הנחיות  אלקטרומגנטית:  "תאימות   -  10 חלק   961 )1( ת"י 
תאימות  של  מהיבטים  רכב  כלי  לאישור  הנוגעות  אחידות 
אלקטרומגנטית", מפברואר 42018, כתוקפו מזמן לזמן, אשר ניתן 
או  התקנים  מכון  של  האינטרנט  באתר  תשלום  בלא  לצפייה 
E.E.C 2014/30/ כתוקפה מזמן לזמן או הנחיית E.C.E 10 תקנת

EU כתוקפה מזמן לזמן;

)2( ת"י 1107 - "התקני ריסון לילדים ברכב מנועי", מפברואר 
52006, כתוקפו מזמן לזמן, אשר ניתן לצפייה בלא תשלום באתר 
האינטרנט של מכון התקנים או תקנת E.C.E 44 כתוקפה מזמן 

לזמן או תקנת E.C.E 129 כתוקפה מזמן לזמן;

)3( הנחיית E.E.C 2007/46/EC בנוגע לאישור ופיקוח השוק 
טכניות  ויחידות  רכיבים  מערכות,  ועל  ונגררים,  רכב  כלי  על 

נפרדות המיועדות לרכבים אלה, כתוקפה מזמן לזמן;

כללית  בטיחות  בדבר   E.E.C 2001/95/EC )4( הנחיית 
למוצרים, כתוקפה מזמן לזמן;

אריזת מערכת ההתרעה תישא סימון בנוסח המפורט להלן:  )2(

83ד  בתקנה  המפורטות  הדרישות  את  מקיימת  זו  התרעה  "מערכת 
לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

................. )שם מלא של יצרן המערכת או יבואן המערכת, לפי העניין(

ת"ז/ח"פ .......................... )לפי העניין(."

בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום י"ג באב התשפ"ג  )ב(  
הכותרת תחת  העיקריות,  לתקנות  השישית  בתוספת  כאילו  יראו   )2023 ביולי   31( 

"4 נקודות", אחרי מס"ד 10א בא:

מס' סעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

הסעת ילד עד גיל 4 ברכב מהסוגים 83ד"10ב
המנויים בתקנה 83ד)א( בלא שהותקנה 
ברכב מערכת התרעה על השארתו של 

הילד כאמור בתקנה 83ד)ב(" 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת ביום כ"ז בכסלו   .2
התשפ"ב )1 בדצמבר 2021( או בסמוך למועד האמור, לגבי יישומן של תקנות אלה, 
ובכלל זה לגבי היערכות לאכיפתן, זמינות מערכות להתרעה על השארת ילדים ברכב 
כאמור בתקנות אלה לרכישה בישראל, מחיריהן ומספר היבואנים המייבאים מערכות 

כאמור לשם שיווקן בישראל.   

ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(
)חמ 3-83-ת1(  

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

דיווח לוועדת 
הכלכלה של 

הכנסת   

4  י"פ התשע"ח, עמ' 7242.

5  י"פ התשס"ו, עמ' 2162.
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צו התעבורה )עבירות קנס( )הוראת שעה(, התשפ"א-2021

המשפטים  שר  בהסכמת  התעבורה1,  לפקודת  ו–30   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)א( לפקודה, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, 

התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור:

התשפ"ג באב  י"ג  יום  עד   )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  שמיום  בתקופה   .1 
)31 ביולי 2023( יראו כאילו בצו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב-32002, בתוספת, 

בפרט 2, אחרי מס' סידורי 121א יבוא:

דרגת  הקנס פירוט נוסף לעבירהמס' התקנהמס' סידורי

ב"83ד"121ב

ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(
)חמ 3-250(  

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

1 דיני מדינת ישראל, נוסח מדינת ישראל 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466.

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3 ק"ת התשס"ב, עמ' 932; התשע"ט, עמ' 366.

צו הנמלים )הכרזת נמל עכו(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-11971 )להלן - 
פקודת הנמלים(, אני מצווה לאמור: 

בצו זה, "מפה" - מפת "נמל עכו", הערוכה בקנה מידה של 1:2,500, אשר נחתמה בידי   .1
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ביום כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021( ואשר 
העתקים ממנה עומדים לעיון הציבור במשרד הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים 

ובמשרד הממונה על הנמלים במשרד התחבורה. 

"נמל  ויקראו  הנמלים  פקודת  לצורך  נמל  יהיו  לו  הסמוכים  והמים  עכו  נמל  חוף   .2
עכו". 

גבולות נמל עכו בתחום היבשתי והימי הם כפי שסומנו בקו כחול במפה, שתחומם   .3
ניתן בנקודות ציון כמתואר להלן: 

מס' נקודת 
רשת ישראל התקפהרשת גאוגרפיתהציון

מזרח - מערבצפון - דרוםצפוןמזרח

135°04'24.752"32°55'16.698"758495.586207212.700

235°04'24.902"32°55'17.083"758507.444207216.614

335°04'26.070"32°55'16.895"758501.612207246.942

435°04'26.513"32°55'16.710"758495.904207258.459

535°04'30.189"32°55'15.187"758448.856207353.914

הוראת שעה 

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

הגדרה 

נמל עכו 

תחום הנמל 
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מס' נקודת 
רשת ישראל התקפהרשת גאוגרפיתהציון

635°04'32.864"32°55'13.850"758407.588207423.368

735°04'22.803"32°55'01.578"758029.857207161.466

835°04'06.640"32°55'05.371"758147.220206741.634

935°04'07.776"32°55'08.472"758242.724206771.282

1035°04'08.362"32°55'09.496"758274.253206786.545

1135°04'08.713"32°55'10.487"758304.774206795.725

1235°04'09.938"32°55'11.654"758340.663206827.588

1335°04'10.795"32°55'12.123"758355.098206849.862

1435°04'12.996"32°55'12.344"758361.828206907.081

1535°04'12.806"32°55'12.448"758365.058206902.126

1635°04'12.648"32°55'13.000"758382.058206898.056

1735°04'12.805"32°55'13.010"758382.358206902.126

1835°04'12.908"32°55'13.152"758386.728206904.826

1935°04'14.096"32°55'14.609"758431.568206935.736

2035°04'15.567"32°55'16.107"758477.668206974.016

2135°04'17.169"32°55'16.829"758499.868207015.666

2235°04'18.410"32°55'18.008"758536.148207047.966

2335°04'18.817"32°55'17.893"758532.598207058.546

2435°04'19.496"32°55'18.160"758540.798207076.196

2535°04'21.015"32°55'17.950"758534.288207115.636

2635°04'23.677"32°55'17.006"758505.108207184.766

צו נמל עכו )גבולות(, התשכ"ג-21963 - בטל.  .4
5.  תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(
)חמ 3-2553(  

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

2 ק"ת התשכ"ג, עמ' 1034.

ביטול   

תחילה 
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צו התכנון והבנייה )מעלה נפתלי( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני מצווה 
לאמור:

מרחב התכנון המקומי מעלה נפתלי )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון   .1
והבנייה )מעלה נפתלי( )תיקון(, התשע"ו-32016, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו 
כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:45,000 והחתום בידי ביום ג' באדר התשפ"א )15 

בפברואר 2021(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  נפתלי,  מעלה  ולבנייה 

האמורים פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-1113(  

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

1 י"פ התש"ף, עמ' 6344.

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.

3 ק"ת התשע"ו, עמ' 1616.

צו התכנון והבנייה )מורדות הכרמל( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני מצווה 
לאמור:

מרחב התכנון המקומי מורדות הכרמל )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון   .1
והבנייה )מורדות הכרמל( )תיקון(, התש"ף-32020, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו 
כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:28,609 והחתום בידי ביום ג' באדר התשפ"א )15 

בפברואר 2021(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה מורדות הכרמל, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי 

הפקדת עותקים 

תחילה 

הוראות מעבר 

1 י"פ התש"ף, עמ' 6344.

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.

3 ק"ת התש"ף, עמ' 604.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי 

הפקדת עותקים
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תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-1113(  

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

צו התכנון והבנייה )זבולון( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני מצווה 
לאמור:

מרחב התכנון המקומי זבולון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבולותיו  ישונה,  התש"ף-32020,  )תיקון(,  )זבולון( 
הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום בידי ביום ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה זבולון, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-1113( 

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

1  י"פ התש"ף, עמ' 6344.

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.

3  ק"ת התש"ף, עמ' 528.

 תיקון מרחב
תכנון מקומי  

הפקדת עותקים 

תחילה 

הוראות מעבר 

תחילה 

הוראות מעבר
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צו התכנון והבנייה )קריות( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, אני מצווה 
לאמור:

מרחב התכנון המקומי קריות )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה   .1
)קריות( )תיקון(, התשע"ח-32018, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט 
הערוך בקנה מידה 1:15,145 והחתום בידי ביום ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(.

עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי   .2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה קריות, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.  .3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של   .4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי שנקבע בצו זה, מהשלב שאליו הגיעו; 

בסעיף זה, "ועדה מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה.

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(
)חמ 3-1113(  

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

1 י"פ התש"ף, עמ' 6344.

2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ו, עמ' 42.

3 ק"ת התשע"ח, עמ' 2684.

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"מ(,
התשפ"א-2021

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק 
גפ"מ(, התשנ"ט-11999 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

בניסן  י"ט  מיום  לצו,  התוספת  נוסח  ולפיכך  התעדכנו,  גפ"מ  ניפוק  שירות  מחירי   .1
התשפ"א )1 באפריל  2021(, הוא כלהלן:

 תיקון מרחב
תכנון מקומי 

הפקדת עותקים 

תחילה 

הוראות מעבר 

עדכון מחירים

1  ק"ת התשנ"ט, עמ' 720; התש"ף, עמ' 1188.
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"תוספת

מחירי שירות ניפוק גפ"מ

)סעיף 2(

הערותבשקלים חדשיםיחידת חיובהשירות

ניפוק גפ"מ1.

למכליות

המחיר כולל אחסון 11.11טונה
תפעולי ופעולות 

שאיבה והזרמה 
הכרוכות בשירות

ניפוק גפ"מ2.

בהזרמה

המחיר כולל אחסון 6.50טונה
תפעולי ופעולות 

שאיבה והזרמה 
הכרוכות בשירות"

ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(
)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק והגז  

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי 
לחברי קופת חולים( )תיקון(, התשפ"א-2021

)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–38   36 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:  

בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת   .1
חולים(, התשע"ו-22015  )להלן - ההוראות העיקריות(, בסעיף 1 -   
בהגדרה "כיסוי ברובד הבסיסי", במקום "7)א1(" יבוא "7)א(";     )1(

בהגדרה "כיסוי ברובד המורחב", במקום "7)א2(" יבוא "7)א1(".  )2(

בסעיף 7 להוראות העיקריות -  .2
)1( האמור בו יסומן ")א(";   

)2( המילים "או בכיסוי ברובד המורחב" - יימחקו;  

)3( אחריו יבוא :  

ברובד  בכיסוי  ביטוח  תגמולי  קבלת  בעד  המשתלמים  ביטוח  ")ב( דמי 
המורחב ובעד תוספת סכום ביטוח, בפוליסה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, 
הוא  שבה  בקופה  קופ"ח  לחברי  סיעודי  בביטוח  מבוטח  לכל  שווים  יהיו 
רשום ויחושבו לפי מינו של המבוטח, גיל המבוטח במועד התשלום ומועד 
הביטוח,  סכום  לתוספת  או  המורחב  ברובד  לכיסוי  לראשונה  הצטרפותו 

לפי העניין." 

בסעיף 8)א2( להוראות העיקריות, במקום ")א( ו–)א1(" יבוא ")א( או )א1(" ובמקום "לפי   .3
הכיסוי שרכש המבוטח" יבוא "לפי בחירת המבוטח".

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7 

תיקון סעיף 8

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

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 494; התש"ף, עמ' 1788.
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בסעיף 17 להוראות העיקריות -    .4
בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, אחרי "לחברי קופ"ח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי"; )א( 
בפסקה )1(, אחרי "בביטוח סיעודי" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי";  )ב( 

בפסקה )2(, אחרי "המצטרפים לביטוח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי" ואחרי  )ג( 
"מבוטחים בביטוח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי";

)2( בסעיף קטן )ב(, אחרי "לחברי קופ"ח" יבוא "בכיסוי ברובד הבסיסי";

)3( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

סיעודי  בביטוח  מבוטחים  שחבריה  חולים  לקופת  להחזיר  רשאי  ")ג( מבטח 
לחברי קופ"ח בכיסוי ברובד המורחב ובתוספת סכום ביטוח סכומים שהוציאה 
הקופה בשל ניהול פוליסה קבוצתית בביטוח סיעודי )בסעיף זה - החזר סכומים(, 
ובלבד שהחזר הסכומים לא יעלה על 5% מסך כל דמי הביטוח שנגבו ממבוטחים 
בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בכיסוי ברובד המורחב ובתוספת סכום ביטוח לגבי 

אותה תקופה."

בתוספת להוראות העיקריות -  .5
שנות  כל  "במשך  יבוא  שתחילתם"  חודשים   120 "במשך  במקום  5)ב()2(,  בסעיף   )1(

חייו של המבוטח וזאת"; 

בסעיף 7)א2(, במקום ")א( ו–)א1(" יבוא ")א( או )א1(" ובמקום "לפי הכיסוי שרכש   )2(
המבוטח" יבוא "לפי בחירת המבוטח". 

תחילתן של הוראות אלה ביום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(.  .6
שיחודשו  או  שייכרתו  קופ"ח,  לחברי  סיעודי  לביטוח  חוזים  על  יחולו  אלה  הוראות   .7
מיום התחילה או לאחריו, וכן על חוזים קיימים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שבעל 

הפוליסה וחברת הביטוח הסכימו להחיל את ההוראות האלה עליהם.

ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(    
)חמ 3-5161(

    
    

ת ק ר ב ה  ש מ  
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  

 

תיקון סעיף 17

תיקון התוספת

תחילה

תחולה
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