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  )2(תיקון 

  הוראת מעבר קובעת:  

"10 .  

להסכם העיקרי לפי יום התחילה וההלוואה  12כמשמעותו בסעיף (א) חל המועד הקובע 
  העומדת טרם הוחזרה למוסד עד ליום התחילה, יחולו הוראות הסכם זה, בשיויים אלה:

א להסכם העיקרי יהא המועד הקובע יום פרסום הסכם זה ברשומות 12) לעין סעיף 1(
  יום הפרסום); -(להלן 

הוגשה בקשה להחזר ההלוואה העומדת אחרי יום  ), אם1) על אף האמור בפסקה (2(
א להסכם העיקרי יום 12התחילה ולפי יום הפרסום, יהא המועד הקובע לעין סעיף 

הוצאת האישור להחזר ההלוואה העומדת ואם לא מכר הרכב תוך ששים יום מיום 
  - הוצאת האישור 

ובלבד שהבקשה  היום שבו הוצא אישור על פי בקשה חוזרת להחזר ההלוואה העומדת
  הוגשה והאישור הוצא לפי יום הפרסום;

א(ד) להסכם העיקרי לפי יום הפרסום, 12) תמו שים עשר החדשים האמורים בסעיף 3(
  א(ד).12יראו את יום הפרסום כיום שבו תמו שים עשר החדשים האמורים לעין סעיף 



המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף ) שבסעיף קטן (א) יחולו גם אם 2(-) ו1(ב) הוראות פסקאות (
  להסכם העיקרי, חל אחרי יום התחילה ולפי יום הפרסום. 12

  א(ג) להסכם העיקרי, לא תחול ריבית לגבי התקופה שקדמה ליום הפרסום."12(ג) לעין סעיף 

  

  )3(תיקון 

  הוראת תחולה קובעת:  

"7 .  

  (א) 

ובם בהחזר ההלוואה העומדת לפי להסכם זה יחול גם על מוגבלים ביידות שחי 1) סעיף 1(
א להסכם העיקרי וצר לפי תחילתו של הסכם זה, אולם עד ליום התחילה טרם 12סעיף 

  החזירו את ההלוואה העומדת.

א להסכם כוסחו החדש, ישמש כמועד 12) לעין החזר ההלוואה העומדת לפי סעיף 2(
ד הקובע שחל לגביו לפי סעיף קובע, המועד הקובע שחל לגבי המוגבל ביידות, לרבות המוע

  .1981במאי  10), מיום 2להסכם בדבר גימלת יידות (תיקון מס'  10

ב להסכם העיקרי, לפי תחילתו 12(ב) אישר המוסד הלוואה עומדת להחלפת רכב לפי סעיף 
של הסכם זה, למוגבל ביידות שחל לגביו מועד קובע או שהחזיר למוסד את ההלוואה 

ן הרכב הקודם, אולם המוגבל ביידות לא רכש רכב חדש עד ליום תחילתו העומדת שקיבל בגי
  של ההסכם, יחולו עליו הוראות אלה:

חדשים מיום תחילתו של הסכם זה, יחולו לגבי החזר ההלוואה  6) לא רכש רכב תוך 1(
 12העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם השיעורים שבחלק ב' לתוספת ו' והוראות סעיף 

  י כפי שתוקן בהסכם זה;להסכם העיקר

ב' להסכם 12) החזיר את ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם לפי הוראות סעיף 2(
העיקרי, יחוייב להחזיר למוסד את ההפרש שבין סכום ההלוואה העומדת שהיה צריך 

), לבין סכום ההלוואה העומדת שהחזיר 1להחזיר ביום ההחזר לפי האמור בפסקה (
לחוק פסיקת ריבית  4פרש ישא ריבית בשיעור שקבע לעין סעיף למעשה; סכום הה
) עד ליום שבו מוחזר 3, מהיום שקבע כמועד קובע בפסקה (1961-והצמדה, התשכ"א

  ההפרש;

א, יהא המועד הקובע, היום שבו 12) לעין חישוב סכום ההלוואה העומדת לפי סעיף 3(
ג, 12ת רכב כמשמעותו בסעיף חדשים מיום אישור ההלוואה העומדת להחלפ 6מלאו 

  ובלבד שיום האישור קדם לתחילתו של הסכם זה;

  ג(ה) יחולו בשיויים המחוייבים."12) הוראות סעיף 4(

  

  1)5(תיקון 

  הוראת שעה לעין החלפת רכב קובעת:  

ייקרא  1987באוגוסט  25יום התחילה) עד ליום  -(להלן  1986באוגוסט  26בתקופה שמיום   . 1"
  להסכם העיקרי כאילו: 11סעיף 

  חדשים"; 48חדשים" אמר " 33), במקום "1) בסעיף קטן (א)(1(

  חדשים";" 48חדשים" אמר " 48או  33) בסעיף קטן (ב), במקום "2(

                                                            
 ".33"-" תוקן ל22, במקום "5לתיקון  2, בסעיף 450, התשמ"ז, עמ' 3415בתיקון טעות בי"פ  - 5תיקון   . 1



  הוראת מעבר קובעת:

חדשים לפחות הן  33י יום התחילה חלפו לא יחולו לגבי מוגבל ביידות שלפ 1הוראות סעיף   . 2"
ממועד רישום הבעלות על הרכב הקודם שלרכישתו יתה ההלוואה העומדת והן ממועד קבלת אותה 

  הלוואה עומדת ותקיים בו אחד מאלה:

  ) הגיש תביעה להלוואה עומדת להחלפת רכב לפי יום התחילה וטרם קיבל את ההלוואה;1(

לועדה הרפואית לפי יום התחילה ואת התביעה להלוואה עומדת ) הגיש בקשה להיבדק 2(
יום מהיום שבו מסרה לו ההודעה על החלטת הועדה  30להחלפת רכב הגיש למוסד תוך 

  הרפואית בדבר אחוזי המוגבלות ביידות שקבעו לו."

  

  )6(תיקון 

  הוראת תחילה ותחולה קובעת:  

"4 .  

  (א)

  );1986באוגוסט  26אב התשמ"ו (ביום כ"א ב 1) תחילתו של סעיף 1(

יום  -) (להלן 1987באוגוסט  26ביום א' באלול התשמ"ז ( 3-ו 2) תחילתם של סעיפים 2(
  השיוי);

(ב) בתביעה לקבלת הטבה לפי ההסכם העיקרי, שהוגשה לפי יום השיוי או המתייחסת 
מועד אישור תיתן ההטבה רק החל מיום השיוי ובלבד שב -לתקופה שלפי יום השיוי 

ההטבה או ביום השיוי התקיימו במבקש כל יתר תאי הזכאות לקבלת ההטבה לפי ההסכם 
  העיקרי".

  

  )9(תיקון 

  הוראת תחילה ותחולה קובעת:  

"4 .  

) ותחולתו עד 1991בובמבר  1להסכם זה ביום כ"ד בחשון התש"ב ( 2(א) תחילתו של סעיף 
  ).1992במרס  31יום כ"ו באדר ב' התש"ב (

  )".1992ביואר  26להסכם זה ביום כ"א בשבט התש"ב ( 3(ב) תחילתו של סעיף 

  

  )11(תיקון 

  הוראת תחילה ותחולה קובעת:  

יחול גם על מי שהחזיר את ההלוואה  3בחודש שלאחר פרסומו. סעיף  1-. תחילתו של הסכם זה ב4"
חדשים שקדמו בתכוף ליום  9ג להסכם העיקרי, תוך 12העומדת בשיעור מופחת, כהגדרתו בסעיף 

ימים מיום התחילה או  60התחילה, ובלבד שהבקשה לביטול החזר ההלוואה הוגשה למוסד תוך 
  ג להסכם העיקרי, לפי המאוחר שבייהם".12חדשים מיום ההחזר כמשמעותו בסעיף  6תוך 

  

  )12(תיקון 

  הוראת תחולה קובעת כי:  

) 1993בפברואר  1למוסד מיום י' בשבט התש"ג ("הסכם זה יחול על הלוואה עומדת שתוחזר 
  ואילך".

  



  2)15תיקון (

יום התחילה) כפוף  -) (להלן 1994באוגוסט  1תחילתו של הסכם זה ביום כ"ד באב התש"ד (  . 27"
  להוראות אלה:

  ) לא תשולם קיצבת יידות לפי הסכם זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה;1(

) הוראות הסכם זה המשות את התאים למתן הלוואה עומדת או את שיעורה, יחולו לגבי 2(
  יום הפרסום) או לאחריו; -הלוואה עומדת שתיתן ביום פרסומו של ההסכם (להלן 

) הוראות הסכם זה, המשות את הכללים שלפיהם דרש המוגבל ביידות להחזיר את 3(
ם בהם מוחזרת ההלוואה העומדת ביום הפרסום או ההלוואה העומדת, יחולו לגבי מקרי

  לאחריו;

להסכם זה יחולו גם לגבי התקופה שקדמה ליום התחילה ובלבד  15) הוראות סעיף 4(
שההוכחה בדבר השיויים בתאים המזכים בקיצבת יידות התקבלה במוסד לראשוה ביום 

  או לאחריו; 1994באוגוסט  1

שים ביום התחילה  65ולו לגבי מוגבל ביידות שמלאו לו להסכם זה יח 18) הוראות סעיף 5(
  או לאחריו;

להסכם זה יחולו לגבי מוגבל ביידות שהגיש תביעתו להטבה למוסד  19) הוראות סעיף 6(
ביום התחילה או לאחריו ואולם אם יתה החלטת הועדה הרפואית בדבר המוגבלות ביידות 

רשאי המוגבל ביידות להגיש את התביעה  -רסום ביום התחילה או לאחריו אך לפי יום הפ
  למוסד לא יאוחר מחודשיים מיום הפרסום.

להסכם זה יחולו לגבי בדיקות רפואיות לקביעת המוגבלות ביידות  21) הוראות סעיף 7(
  הערכות ביום הפרסום או לאחריו."

  

  )18תיקון (

  הוראות תחילה, תחולה, הוראת מעבר והוראת שעה קובעות:

  תחילה ותחולה והוראת מעבר  . 20"

  ).1999בובמבר  1(א) תחילתו של הסכם זה ביום כ"ב בחשון התש"ס (

להסכם העיקרי, הטבה היתת לפי הוראות הסכם זה תיתן  16על אף האמור בסעיף  3(ב)
  -למפרע גם בעד התקופה שמיום התחילה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה 

ימים מיום פרסומו  60ה למוסד לא יאוחר מתום ) בקשה להטבה לפי הסכם זה הוגש1(
  ברשומות.

ימים מיום  60) המבוטח הגיש בקשה להיבדק על ידי ועדה רפואית לא יאוחר מתום 2(
פרסום ההסכם ברשומות, ובקשה להטבה לפי הסכם זה הוגשה למוסד בתוך חודשיים 

  מהיום שבו שלחה למוגבל ביידות הודעה על החלטת הועדה הרפואית.

להסכם זה,  8(ג) להסכם העיקרי, כמשמעו בסעיף 15) לעין בקשה להטבה לפי סעיף 3(
ימים מיום י"ד באלול  60-המבוטח הגיש בקשה להיבדק על ידי ועדה רפואית לא יאוחר מ

                                                            
להסכם כך  18) המתייחס לסעיף 4(27, תוקן סעיף 2772, התש"ה, עמ' 4297בתיקון טעות שפורסם בי"פ  - 15תיקון   . 2

) באופן 6שאחרי המילים "שקדמה ליום התחילה" וספו המילים "ובלבד שההוכחה...לאחריו" וכן תוקן סעיף קטן (
  שאחרי המילים "בדבר מוגבלות ביידות" בא "ביום התחילה או לאחריו אך."

) הנ"ל באופן שבמקום 4(27נפלה טעות בהוראת התיקון במקום להורות על תיקון בסעיף  16הערת העורך: בת' 
  להסכם. 18" ניתנה הוראת תיקון לסעיף 1994באוגוסט  1"ביום התחילה" בא "ביום 

  בוסח המקורי: -(ב) 20ס' -18תיקון   . 3

פי הוראות הסכם זה תינתן למפרע גם בעד להסכם העיקרי, הטבה הניתנת ל 16"על אף האמור בסעיף 
 60התקופה שמיום התחילה, ובלבד שבקשה להטבה לפי הסכם זה הוגשה למוסד לא יאוחר מתום 

  ימים מיום פרסומו ברשומות."
  , הוחלף לנוסח דלעיל.1.1.01, ת"ת 19בת' 



), ובקשה להטבה לפי הסכם זה הוגשה למוסד בתוך חודשיים 2001בספטמבר  2התשס"א (
  הודעה על החלטת הועדה. מהיום שבו שלחה למוגבל ביידות

(ג) הוראות הסכם זה המשות את הכללים שלפיהם דרש מוגבל ביידות להחזיר את 
  ההלוואה יחולו לגבי מקרים שבהם הוחזרה ההלוואה העומדת ביום הפרסום או לאחריו.

השים שקדמו ליום התחולה בשל הוראות  4-(ד) מוגבל ביידות שהחזיר הלוואה עומדת ב
להסכם, אף  11להסכם, יהא זכאי להלוואה עומדת להחלפת רכב כמשמעה בסעיף  (ג)4סעיף 

  מיום קבלת ההלוואה. 11אם טרם חלפה התקופה הקובה בסעיף 

  

  הוראות שעה  . 21

 19), יראו כאילו בסעיף 2000באוקטובר  2(א) לגבי התקופה שעד יום ג' בתשרי התשס"א (
  להסכם העיקרי. אחרי סעיף קטן (ג) אמר:

"(ד) קביעה ולפיה זקוק אדם לכיסא גלגלים ומשתמש בו, לפי הוראות סעיף זה, יכול 
רופא מוסמך), ולעין  -לחוק (להלן  208שתיעשה בידי רופא מוסמך כמשמעו בסעיף 

תשלום מקדמה לפי הוראות תקות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה), 
לחוק  298פקיד תביעות כמשמעו בסעיף  , יכול שקביעה כאמור תיעשה בידי1979-התשל"ט

קביעה זמית). קבע פקיד תביעות קביעה זמית כאמור וועדה רפואית כמשמעותה  -(להלן 
 -בהסכם זה או רופא מוסמך קבעו כי הוא איו זקוק לכיסא גלגלים ואיו משתמש בו 

  תישלל הזכות לגמלה ששולמה לפי הקביעה הזמית מיום תחילת תשלומה."

) עד יום ז' ביסן התשס"א 2000באוקטובר  3גבי התקופה שמיום ד' בתשרי התשס"א ((ב) ל
  להסכם העיקרי אחרי סעיף קטן (ג) אמר: 15) יראו כאילו בסעיף 2001באפריל  30(

"(ד) לגבי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ג), קביעה ולפיה הוא זקוק לכיסא גלגלים 
 208יכול שתיעשה בידי רופא מוסמך כמשמעו בסעיף  ומשתמש בו לפי הוראות סעיף זה,

רופא מוסמך), ולעין תשלום מקדמה לפי הוראות תקות הביטוח הלאומי  -לחוק (להלן 
, יכול שקביעה כאמור תיעשה בידי פקיד 1979-(תשלום מקדמות של גמלה), התשל"ט

עות קביעה זמית קביעה זמית). קבע פקיד תבי -לחוק (להלן  298תביעות כמשמעו בסעיף 
כאמור, וועדה רפואית כמשמעותה בהסכם זה או רופא מוסמך קבעו כי הוא איו זקוק 

תישלל הזכות לגמלה ששולמה לפי הקביעה הזמית  -לכסא גלגלים ואיו משתמש בו 
 מיום תחילת תשלומה"."

קבע כי (ב), יראו מי שרופא מוסמך -לעין הקצבה המשתלמת לפי סעיפים קטים (א) ו 4(ג)
  הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, כמוגבל ביידות.

  

  )19תיקון (

  הוראת תחילה ותחולה קובעת:

"16 .  

  יום התחילה). -) (להלן 2001ביואר  1(א) תחילתו של הסכם זה ביום ו' בטבת התשס"א (

מיום ) להסכם זה יחול לגבי פחת המוכה 1(3א(א) להסכם העיקרי כוסחו בסעיף 21(ב) סעיף 
  ) ולאחריו.1999בובמבר  1כ"ב בחשון התש"ס (

להסכם העיקרי, הטבה היתת לפי הוראות הסכם זה תיתן  16(ג) על אף האמור בסעיף 
  למפרע גם בעד התקופה שמיום התחילה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

ימים מיום פרסומו  60) בקשה להטבה לפי הסכם זה הוגשה למוסד לא יאוחר מתום 1(
  שומות.בר
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ימים מיום פרסום  60-) המבוטח הגיש בקשה להיבדק על ידי ועדה רפואית לא יאוחר מ2(
ההסכם ברשומות, ובקשה להטבה לפי הסכם זה הוגשה למוסד בתוך חודשיים מהיום שבו 

  שלחה למוגבל ביידות הודעה על החלטת הועדה הרפואית".

  

  )20תיקון (

  הוראת תחילה ותחולה קובעת:

יום התחילה), והוא  -) (להלן 2002ביואר  1לתו של הסכם זה ביום י"ז בטבת התשס"ב ("(א) תחי
שים באישה, ביום התחילה  60-שים בגבר ו 65יחול, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), על מי שמלאו לו 

  ולאחריו.

זה,  להסכם 4להסכם העיקרי כוסחו בסעיף  21(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 
  שים ביום התחילה ולאחריו." 65יחולו רק על מי שמלאו לו 

  

חוק התכית להבראת כלכלת ישראל (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדייות הכלכלית 
  .2003- ) התשס"ג2004-ו 2003לשות הכספים 

  הוראת שעה -. הסכם בדבר גמלת יידות 62"

בחוק הביטוח הלאומי  9(א) על אף האמור בהסכם בדבר גמלת יידות שערך לפי סעיף 
ההסכם), ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), סכומי ההטבות היתות לפי ההסכם  -(בסעיף זה 

 31) עד יום א' בטבת התשס"ו (2003ביוי  1לא יעודכו בתקופה שמיום א' בסיון התשס"ג (
  אותם בתום התקופה האמורה כאילו עודכו לפי ההסכם.), ויראו 2005בדצמבר 

בשיעור של  2005או של שת  2004ביואר של שת  1(ב) עלה המדד שפורסם לאחרוה לפי 
ביואר של השה הקודמת, יעודכו  1ביחס למדד שפורסם לאחרוה לפי  5%-יותר מ

  דות האחוז.ההטבות לפי ההסכם בשיעור עליית המדד כאמור, ביכוי חמש קו

  -(ג) בסעיף זה 

  כל מעק, קצבה, פיצוי וכל תשלום אחר, בין בכסף ובין בשווה כסף. -"הטבות" 

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

  


