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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנת התקציב 2019(, התשע"ח-2018

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1עמטרה

אחראית,לעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתיתולהגדילאתהכנסות
העדיפויות סדרי שינוי במשק, הצמיחה חיזוק תוך זאת תקבוליה, ואת המדינה
הכלכלית והמדיניות התקציב ליעדי בהתאם והכול הפערים, וצמצום הלאומיים

לשנתהתקציב2019ע

פרק ב': רשות שדות התעופה
תיקוןחוקרשות

שדותהתעופה
בחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-2-11977ע

בסעיף19- )1(

בסעיףקטן)א(,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"ובסופויבוא )א(
"אולפיסעיף38ב)ז(";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

החלטותהמועצהיובאולידיעתשרהתחבורהושרהאוצרבלאדיחויע"; ")ד(

בסעיף38- )2(

שדות ברשות נצברו 2017 שנת לסוף נכון  פרק ב'
התעופה)בפרקזה-הרשות(עודפיהכנסותבסך  כללי
שלכ־6ע2מיליארדשקליםחדשים)להלן-ש"ח(ע 

העודפיםהאמוריםנובעיםמהכנסותהרשותמביצוע
אלה שעודפים ראוי ומכיווןשכך הציבוריים, תפקידיה
ישמשולטובתהציבורבאמצעותהעברתםלקופתהמדינהע
נוכחהאמורובשיםלבלשמירהעליכולתהפיתוחשל
התעופה, שדות רשות חוק את לתקן מוצע הרשות,
התעופה(, שדות רשות חוק - זה )בפרק התשל"ז-1977
ולקבועבוכיהרשותתעבירלאוצרהמדינהסךכוללשל

1,200מיליוניש"חבשנת2019ע

העברת את קבוע באופן להסדיר כדי ועוד, זאת
התשלומיםמהרשותלאוצרהמדינה,מוצעלקבועהסדר
המדינה לאוצר שנה מדי תעביר הרשות שלפיו קבוע
שלה, הנקי השנתי מהרווח 50% של בשיעור תמלוגים
וזאתבעבורכלשנההחלבשנת2020עלצורךיישוםהסדר
זה,מוצעלהסדיראתהבקרההחשבונאיתלגביהרשות
וכןלהסמיךאתשרהתחבורהושרהאוצרלדרושמהרשות

דוחותעלפעילותהע

כמוכן,מוצעלעגןבחקיקהפטורקבועלנמלהתעופה
בןגוריוןבלבדמתשלוםארנונהותשלומיםמוניציפליים
אחרים,ובכךלקבעאתהמצבהקייםשבונמלהתעופה
אינומשלםתשלומיםכאמורמאחרשהואמצויבשטח

גלילישאינומשויךלרשותמקומיתע

לפסקאות )1( עד )4( סעיף 2

מתוך התמלוגים העברת הסדר יישום לצורך כללי

הרווחהשנתיהנקישלהרשותכפישיפורטבהמשך,מוצע
להסדיראתהבקרההחשבונאיתלגביהרשותכפישיפורט

להלןע

לפסקה )1(

כי קובע התעופה שדות רשות לחוק 19)א( סעיף
יתקיימו המועצה( - זה )בפרק הרשות מועצת ישיבות
אחתלשישהשבועותלפחותאולפידרישתשרהתחבורה
אושלושהמחבריהמועצהעמוצעלקבועכיישיבהכאמור

תתקייםגםלפידרישתשרהאוצרע

כי קובע התעופה שדות רשות לחוק 19)ד( סעיף
דרישת פי על שהתקיימה בישיבה המועצה "החלטת
שרהתחבורהתובאלידיעתובלאדיחוי"ענוכחהתיקון
19)א(לחוקהאמורוכדילהבטיחשיוצגו המוצעלסעיף
המועצה החלטות כלל האוצר ושר התחבורה שר לפני
ולארקהחלטותהמועצהבישיבהשהתקיימהלפידרישה
שלאחדמהשרים,מוצעלקבועכיכללהחלטותהמועצה

יובאולידיעתשרהתחבורהושרהאוצרבלאדיחויע

לפסקה )2(

סעיף38לחוקרשותשדותהתעופה,שעניינודוחות
שנתיים,קובעאתחובתהרשותלהגישלשרהתחבורהדין
וחשבוןשכוללכמהמרכיביםכמפורטבאותוסעיףעכדי
למנועכפילותביןהדרישותלפיסעיף38האמורלביןהחובה

ס"חהתשל"ז,עמ'182;התשע"ז,עמ'315ע 1
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בפסקה)1(,המילים"מאזןשנתילרבות"-יימחקו; )א(

בפסקה)2(,במקום"הכנסותוהוצאות,כולל"יבוא"בעניין"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

דוחותכספייםכאמורבסעיף38א;"; ")2א(

אחריסעיף38יבוא: )3(

המועצהאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםהמפורטים38אע"דוחותכספיים )א(
בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות ולאישורם; הרשות של

לנדרשלפיכלליחשבונאותמקובליםע

171ו־172לחוקהחברות,התשנ"ט- הוראותסעיפים )ב(
21999)להלן-חוקהחברות(,לענייןעריכתדוחותכספיים,
בשינויים יחולו מדווח, תאגיד שאינה חברה על החלות

המחויביםעלהרשות,בכפוףלהוראותחוקזהע

הדוחותהכספייםשלהרשותיאושרובידיהמועצה, )ג(
ייחתמובשמהויוגשולשרהתחבורהולשרהאוצר,לאיאוחר

מהמועדהקבועבסעיף38ע

שרהתחבורהושרהאוצרימנולרשותרואהחשבוןמבקר38בערואהחשבוןמבקר )א(
)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצתהוועדהשמונתה
לפיסעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-31975
)להלן-חוקהחברותהממשלתיות(,ככלשתמליץ,שיבקראת

בפסקה)1(,המילים"מאזןשנתילרבות"-יימחקו; )א(

בפסקה)2(,במקום"הכנסותוהוצאות,כולל"יבוא"בעניין"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

דוחותכספייםכאמורבסעיף38א;"; ")2א(

אחריסעיף38יבוא: )3(

המועצהאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםהמפורטים38אע"דוחותכספיים )א(
בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות ולאישורם; הרשות של

לנדרשלפיכלליחשבונאותמקובליםע

171ו־172לחוקהחברות,התשנ"ט- הוראותסעיפים )ב(
21999)להלן-חוקהחברות(,לענייןעריכתדוחותכספיים,
בשינויים יחולו מדווח, תאגיד שאינה חברה על החלות

המחויביםעלהרשות,בכפוףלהוראותחוקזהע

הדוחותהכספייםשלהרשותיאושרובידיהמועצה, )ג(
ייחתמובשמהויוגשולשרהתחבורהולשרהאוצר,לאיאוחר

מהמועדהקבועבסעיף38ע

שרהתחבורהושרהאוצרימנולרשותרואהחשבוןמבקר38בערואהחשבוןמבקר )א(
)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצתהוועדהשמונתה
לפיסעיף44)ג(לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-31975
)להלן-חוקהחברותהממשלתיות(,ככלשתמליץ,שיבקראת

המוצעתשלהרשותלערוךדוחותכספייםלפיסעיף38א
המוצע,כפישיפורטבהמשך,מוצעלבצעהתאמותשונות
בסעיף38לחוקרשותשדותהתעופהכךשסעיףזהלא
יכלולדרישהנוספתלגביפרטיםשייכללוממילאבדוחות
הכספייםשעלהרשותלערוךלפיסעיף38אהמוצעעכמו
כןמוצעלתקןאתסעיף38האמורכךשבמסגרתהדוחות
השנתייםשהרשותתערוךותגישלשרהתחבורהבמועד
הקבועבאותוסעיף,ייכללוגםדוחותכספייםכאמורבסעיף

38אהמוצעלחוקרשותשדותהתעופהע

לפסקה )3(

לסעיף 38א המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ג( המוצעים

לעריכת אחראית תהיה המועצה כי לקבוע מוצע
הדוחותהכספייםהמפורטיםשלהרשותולאישורם,וכי
דוחותאלהייערכובהתאםלנדרשלפיכלליחשבונאות
הכספיים הדוחות כי לקבוע מוצע כן כמו מקובליםע
התחבורה לשר ויוגשו המועצה בידי יאושרו האמורים
ולשרהאוצר,בכלשנה,לאיאוחרמשישהחודשיםמתום

השנהשלגביהמתייחסהדוחהכספיע

לסעיף קטן )ב( המוצע

התשנ"ט-1999 החברות, לחוק ו־172 171 סעיפים
השאר,הוראות בין -חוקהחברות(,קובעים, )בפרקזה

שונותלגבידוחותכספייםשלחברהשאינהתאגידמדווח,
כלומרחברהשניירותהערךשלהאינםנסחריםבבורסה
שלה הערך שניירות חברה או למסחר בה רשומים או
הוצעולציבורעלפיתשקיףעמוצעלהחילהוראותאלה
חוק להוראות ובכפוף המחויבים בשינויים הרשות, על
מועד לעניין ההוראות כך ובכלל התעופה שדות רשות
זו, הגשתהדוחותכאמורבסעיף38א)ג(המוצעעבמסגרת
מוצע,ביןהשאר,להחילאתסמכותשרהמשפטיםכאמור
בסעיף171)ד(לחוקהחברותלקבועהוראותשונותלעניין
הליךאישורהדוחות,זהותהחותמיםעלהדוחותומספרם

ופרטיםשישלכלולבדוחותע

לסעיף 38ב המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

של הכספיים הדוחות את לבקר ניתן שיהיה כדי
הרשות,כמפורטבסעיף38אהמוצע,מוצעששרהתחבורה
ושרהאוצרימנולרשותרואהחשבוןמבקר)בפרקזה-רואה
החשבוןהמבקר(ערואההחשבוןהמבקרימונהלפיהמלצת
הוועדהשמונתהבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף44)ג(
לחוקהחברותהממשלתיות,התשל"ה-1975)בפרקזה-
נתנה שהוועדה ככל וזאת הממשלתיות(, החברות חוק
אתהמלצתהלענייןזהעכמוכן,מוצעלקבועכיעלמינוי
רואההחשבוןהמבקרועלשכרויחולוהכלליםלפיסעיף
בשינוייםהמחויבים, הממשלתיות, החברות לחוק 44)ג(

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 2

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע 3
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דעתו את ויחווה 38א בסעיף כאמור הכספיים הדוחות
עליהם)בסעיףזה-פעולותביקורת(;עלמינוירואההחשבון
המבקרועלשכרויחולוכלליםלפיסעיף44)ג(לחוקהחברות
בעלות תישא הרשות המחויבים; בשינויים הממשלתיות,

שכרושלרואההחשבוןהמבקרע

במסמכי רשאילעייןבכלעת רואההחשבוןהמבקר )ב(
הסברים ולקבל תפקידו מילוי לשם לו הדרושים הרשות

לגביהםע

ישיבת בכל להשתתף רשאי המבקר החשבון רואה )ג(
מועצהאוועדהמוועדותיההדנהבדוחותהכספייםשלגביהם
ביצעפעולותביקורתאובישיבתמועצההמתכנסתלפיסעיף

קטן)ז(ע

עלרואההחשבוןהמבקריחולו,בשינוייםהמחויבים, )ד(
ההוראותלפיסעיפים160ו־161לחוקהחברותע

רואההחשבוןהמבקרחייב,עלאףכלדיןאחר,למסור )ה(
למועצה,לשרהתחבורהאולשרהאוצר,לפידרישתם,ידיעות
עלענייניהרשות,לערוךברשותביקורתמיוחדתולמסורלהם

דוחעלתוצאותיהע

נודעלרואההחשבוןהמבקראגבפעולתביקורת,על )ו(
ליקוייםמהותייםבבקרההחשבונאיתשלהרשות,ידווחעל

כךלשרהתחבורה,לשרהאוצרולמועצהע

הודיערואההחשבוןהמבקרעלליקוייםכאמורבסעיף )ז(
קטן)ו(,יזמןיושבראשהמועצה,בלאדיחוי,ישיבתמועצה

לדיוןבנושאיםשהובאולידיעתוע

ובכללכךכלליםלענייןדרךהמינויוביטולהמינוי,תנאים
וכשירותלמינויומשךהזמןשרואההחשבוןיכוללשמש
כרואהחשבוןמבקרעעודמוצעלהבהירכיהרשותתישא

בעלותשכרושלרואההחשבוןהמבקרע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( המוצעים

כדילאפשרלרואההחשבוןהמבקרלמלאאתתפקידו
באופןיעיל,מוצעלקבועכירואההחשבוןהמבקריהיה
רשאילעייןבכלעתבמסמכיהרשותהדרושיםלולשם
מילויתפקידוולקבלהסבריםלגביהם,וכןמוצעלקבועכי
רואההחשבוןהמבקריהיהרשאילהשתתףבכלישיבת
הכספיים בדוחות הדנה מוועדותיה ועדה או מועצה
מועצה בישיבת או ביקורת פעולות ביצע שלגביהם
כפי המוצע, 38ב סעיף של )ז( קטן סעיף לפי המתכנסת

שיפורטלהלןע

לסעיף קטן )ד( המוצע

יחולו המבקר החשבון רואה על כי לקבוע מוצע
הוראותלפיסעיפים160ו–161לחוקהחברות,שעניינם,
ו"חובת המבקר" החשבון הרואה תלות "אי בהתאמה,
ביצועביקורתנוספת"עבכללכך,מוצעלהחיללענייןזה

אתההוראהשלפיהרואההחשבוןהמבקריהיהבלתיתלוי
ברשות,ביןבמישריןוביןבעקיפיןע

לסעיף קטן )ה( המוצע

כדישהגורמיםהרלוונטייםהאמוניםעלהפיקוחעל
מוצע כך, לשם הנדרש המידע את לקבל יוכלו הרשות
לקבועכירואההחשבוןהמבקריהיהחייב,עלאףכלדין
אחר,למסורלמועצה,לשרהתחבורהאולשרהאוצר,לפי
דרישתם,ידיעותעלענייניהרשות,לערוךברשותביקורת
הביקורת של תוצאותיה על דוח להם ולמסור מיוחדת

המיוחדתע

לסעיפים קטנים )ו( ו–)ז( המוצעים

סעיף של )ה( קטן סעיף לעניין לאמור בהמשך
החשבון לרואה נודע אם כי לקבוע מוצע המוצע, 38ב
המבקראגבפעולתביקורת,עלליקוייםמהותייםבבקרה
החשבון רואה כך על ידווח הרשות, של החשבונאית
המבקרלשרהתחבורה,לשרהאוצרולמועצה,ויושבראש
המועצהיזמן,בעקבותהדיווחובלאדיחוי,ישיבתמועצה

בנושאיםשהובאולידיעתוע
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רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישר )ח(
הדוחות לגבי דעתו בחוות לאמור האוצר ושר התחבורה
הכספיים;איןבאמורכדילמנועאתקיומהשלאחריותשל

רואההחשבוןהמבקרלפיכלדיןע";

בסעיף39- )4(

בכותרתהשוליים,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"; )א(

במקום"שרהתחבורהרשאי"יבוא"שרהתחבורהאושרהאוצררשאים"; )ב(

אחריסעיף40איבוא: )5(

"תמלוגיםמהרווח
הנקי

הרשות40א1ע תשלם 40א)ב(, סעיף לפי התשלום על נוסף )א(
למדינה,בעבורכלשנההחלבשנת2020,תמלוגיםבשיעור
של50%מהרווחהשנתיהנקי,ובלבדשסכוםהתמלוגיםלא

יעלהעלסכוםההכנסההחייבתהשנתיתע

תמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(יועברועדיום31ביולי )ב(
שלכלשנה,בעדהשנההקודמתע

סביר חשש קיים כי מסוימת, בשנה המועצה סברה )ג(
שתשלוםהתמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(ימנעמהרשותלעמוד
בהתחייבויותיההקיימותאוהצפויות,תפנההמועצהלשר
התחבורהולשרהאוצר,עדיום30ביונישלאותהשנה,בבקשה
להפחיתאתשיעורהתמלוגיםהקבועבסעיףקטן)א(;פנתה
המועצהכאמור,רשאיםשרהתחבורהושרהאוצרלהורותעל
הפחתתשיעורהתמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכיקייםחשש
כאמור;ניתנההוראהכאמור,יפרסמושרהתחבורהושרהאוצר

הודעהברשומותבדברשיעורהתמלוגיםהמופחתע

רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישר )ח(
הדוחות לגבי דעתו בחוות לאמור האוצר ושר התחבורה
הכספיים;איןבאמורכדילמנועאתקיומהשלאחריותשל

רואההחשבוןהמבקרלפיכלדיןע";

בסעיף39- )4(

בכותרתהשוליים,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"; )א(

במקום"שרהתחבורהרשאי"יבוא"שרהתחבורהאושרהאוצררשאים"; )ב(

אחריסעיף40איבוא: )5(

"תמלוגיםמהרווח
הנקי

הרשות40א1ע תשלם 40א)ב(, סעיף לפי התשלום על נוסף )א(
למדינה,בעבורכלשנההחלבשנת2020,תמלוגיםבשיעור
של50%מהרווחהשנתיהנקי,ובלבדשסכוםהתמלוגיםלא

יעלהעלסכוםההכנסההחייבתהשנתיתע

תמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(יועברועדיום31ביולי )ב(
שלכלשנה,בעדהשנההקודמתע

סביר חשש קיים כי מסוימת, בשנה המועצה סברה )ג(
שתשלוםהתמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(ימנעמהרשותלעמוד
בהתחייבויותיההקיימותאוהצפויות,תפנההמועצהלשר
התחבורהולשרהאוצר,עדיום30ביונישלאותהשנה,בבקשה
להפחיתאתשיעורהתמלוגיםהקבועבסעיףקטן)א(;פנתה
המועצהכאמור,רשאיםשרהתחבורהושרהאוצרלהורותעל
הפחתתשיעורהתמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכיקייםחשש
כאמור;ניתנההוראהכאמור,יפרסמושרהתחבורהושרהאוצר

הודעהברשומותבדברשיעורהתמלוגיםהמופחתע

לסעיף קטן )ח( המוצע

מאחרשרואההחשבוןהמבקרפועלבעבורהרשות
ובעבורשרהתחבורהושרהאוצר,מוצעלקבועכירואה
החשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישרהתחבורה
ושרהאוצרלאמורבחוותדעתולגביהדוחותהכספיים,
וזאתבלילגרועמקיומהשלאחריותשלרואההחשבון

המבקרלפיכלדיןע

לפסקה )4(

סעיף39לחוקרשותשדותהתעופה,שעניינו"דיווח
לפידרישתשרהתחבורה",קובעכי"שרהתחבורהרשאי
לדרושמהרשות,בכלעת,דיןוחשבוןוכןמידעשוטףאו
חד־פעמי,עלכלעניןשהואבגדרתפקידיהוסמכויותיה"ע
מוצעלתקןאתסעיף39האמורולקבועכיגםשרהאוצר

יהיהרשאילדרושדיווחלפיוע

לפסקאות )5( ו–)6(

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםומשרדהאוצר,
בסיועמשרדרואיחשבון,ערכובדיקהמעמיקהשלתזרים
המזומניםוהדוחותהכספייםשלהרשותעהבדיקההעלתה
כיברשותצפוייםלהצטברעודפיכספיםמשמעותייםוכן

מאשר יותר גבוהות להיות צפויות הרשות הכנסות כי
ו–2017ע 2016 בשנים התממשה אשר תחזית הוצאותיה,
נכוןלסוףשנת2017נצברוברשותעודפיהכנסותבסךשל

כ־6ע2מיליארדש"חע

מביצוע הרשות מהכנסות נובעים הכספים עודפי
תפקידיההציבוריים,ומשכךראוישעודפיםאלהישמשו
לטובתהציבורבאמצעותהעברתםלקופתהמדינהענוכח
האמורובשיםלבלשמירהעליכולתהפיתוחשלהרשות,
התעופה, שדות רשות לחוק 40ג סעיף את לתקן מוצע
שעניינוחובתהרשותלהעבירלמדינהתשלומיםנוספים
בשניםמסוימותכמפורטבסעיף,ולקבועכיהרשותתשלם
לאוצרהמדינהסךכוללשל1,200מיליוניש"חבשנת2019,
וזאתנוסףעלהסכוםשל1,190מיליוןש"חשעלהרשות
לשלםלאוצרהמדינהבשנת2018ולסכוםשל740מיליון
ש"חשהרשותשילמהלאוצרהמדינהבשנת2017,והכול
בהתאםלהוראותהסעיףהאמורעבהתאםלקבועבסעיף40ג
האמורלענייןהתשלוםהנוסףבשנים2017ו־2018,מוצע
כיגםסכוםהתשלוםהנוסףשישולםבשנת2019,ישולם
בשנימועדים,באמצעהשנהובסופה,בשניחלקיםשוויםע
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בסעיףזה- )ד(

"ההכנסההחייבתהשנתית"-סךכלההכנסותהשנתיותשל
הרשות,ובכללזההכנסותמהשכרתשטחיםלצרכים
מסחריים,ולמעטהכנסהמאגרותושירותיםלמטוסים

ומאגרותושירותיםלנוסעים;

"הרווחהשנתיהנקי"-הרווחאחרימסיםעלההכנסה,כפי
שנקבעבדוחותהכספייםכאמורבסעיף38אע";

בסעיף40ג- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"בשנים2017ו־2018"יבוא"בשנים2017עד2019"; )א(

ברישה,במקום"בשנים2017ו־2018"יבוא"בשנים2017עד2019"; )ב(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

בשנת2019-סכוםשל1,200מיליוןשקליםחדשיםאשרישולם )3("
באופןהזה:

עדיוםכ"זבסיווןהתשע"ט)30ביוני2019(-סכוםשל600 )א(
מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(-סכוםשל600 )ב(
מיליוןשקליםחדשיםע";

אחריסעיף47יבוא: )7(

בהתאם לעיל, המתואר ההסדר על נוסף כי יצוין
להוראותסעיף40בלחוקרשותשדותהתעופה,עלהרשות
2016עד לשלםלאוצרהמדינהתמלוגיםבעבורהשנים
2018כמפורטבאותוסעיף,ובהתאםלהוראותסעיף40א
לחוקרשותשדותהתעופה,עליהלשלםלמדינהתשלום

שנתיקבועכמפורטבאותוסעיףע

עודיצויןכיהוצאותיהשלהרשותמדישנהעולות
עלהכנסותיהמאגרות,ועלכןהיאעושהשימושבחלק
מהכנסותיההמסחריותלמימוןהוצאותאלהעבהתאםלכך,
העודפיםאשרהצטברובקופתהשלרשותשדותהתעופה

נובעיםמהכנסותיההמסחריותע

חשש אין ברשות, שהצטברו הכספים עודפי בשל
ממשיכיהמהלךהמוצעיפגעביכולתהשלרשותשדות

התעופהלמלאאתתפקידיהבאיכותראויהוביעילותע

תמלוגים של העברה קבוע באופן להסדיר כדי
מהרשותלאוצרהמדינה,מוצעלהוסיףלחוקרשותשדות
התעופהאתסעיף40א1המוצע,שעניינו"תמלוגיםמהרווח
הרשות הנקי"עבסעיףהאמורייקבעהסדרקבועשלפיו
,2020 בשנת כלשנההחל תעבירלאוצרהמדינה,בעד
שלה, הנקי השנתי מהרווח 50% של בשיעור תמלוגים
ובלבדשסכוםהתמלוגיםלאיעלהעלסךכלההכנסות
השנתיותשלהרשות,ובכללזההכנסותמהשכרתשטחים
ושירותים מאגרות הכנסה ולמעט מסחריים, לצרכים

למטוסיםומאגרותושירותיםלנוסעיםע

בשנה המועצה סברה אם כי לקבוע מוצע עוד
מסוימת,כיקייםחששסבירשתשלוםהתמלוגיםכאמור
או הקיימות בהתחייבויותיה לעמוד מהרשות ימנע
האוצר, ולשר התחבורה לשר המועצה תפנה הצפויות,
את להפחית בבקשה שנה, אותה של ביוני 30 יום עד
שיעורהתמלוגיםהאמורעפנתההמועצהכאמור,רשאים
שיעור הפחתת על להורות האוצר ושר התחבורה שר
התמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכיקייםחששכאמורעניתנה
יפרסמו האוצר, ושר התחבורה שר בידי כאמור הוראה
השריםהודעהברשומותבדברשיעורהתמלוגיםהמופחתע

נוכחכךשסכוםהתמלוגיםנגזרמהרווחהשנתיהנקי
רקבמקרה תחול לשלםאותה החובה ולכן הרשות של
מסוימת, בשנה נקי שנתי מרווח הרשות נהנתה שבו
ובשיםלבלכךשלמועצהנתונהכאמורהסמכותלפנות
לשרהתחבורהולשרהאוצרבבקשהלהפחיתאתשיעור
התמלוגים,הרישמדוברבהסדרמאוזןאשרייצרוודאות
את לממש ביכולתה פגיעה ייצור ולא לרשות ויציבות

תפקידיהלפידיןע

לפסקה )7(

מוצעלעגןבמסגרתחוקרשותשדותהתעופהפטור
ארנונה מתשלום בלבד גוריון בן התעופה לנמל קבוע
המצב את לקבע ובכך אחרים, מוניציפליים ותשלומים
הקייםשבונמלהתעופהאינומשלםתשלומיםכאמור
לרשות משויך שאינו גלילי בשטח מצוי והוא מאחר

מקומיתע
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"פטורממסים
המשתלמים

לרשותמקומית

כלנכסיהרשותבנמלהתעופהבןגוריוןיהיופטוריםמכל47אע
לרשות המשתלמים אחר, חובה תשלום או ארנונה אגרה,

מקומיתע"

פרק ג': מסים
תיקוןחוקשירות

המילואים
בחוקשירותהמילואים,התשס"ח-3-42008ע

בסעיף18)ג(,פסקאות)2(עד)5(-יימחקו; )1(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

מקבלהתגמולהנוסףחייבבמסהכנסהבשיעורשל25%)בסעיף")ה( )1(
זה-המסהמיוחד(,בלאזכותלניכוי,לקיזוז,לפטוראולהפחתהכלשהםע

המשלםינכהמתשלוםהתגמולהנוסף,אתהמסהמיוחדוישלמו )2(
לפקידהשומה,כהגדרתובפקודתמסהכנסה,בצירוףדיןוחשבוןשיגיש

באותומועדע

יראואתהמסהמיוחדכמסהכנסהלענייןשומה,גבייהועונשיןלפי )3(
פקודתמסהכנסה;עלניכויהמסהמיוחדיחולוהוראותלפיסעיף164

לפקודה,כאילוהיהניכוימסשהמשלםחייבבוע

"פטורממסים
המשתלמים

לרשותמקומית

כלנכסיהרשותבנמלהתעופהבןגוריוןיהיופטוריםמכל47אע
לרשות המשתלמים אחר, חובה תשלום או ארנונה אגרה,

מקומיתע"

פרק ג': מסים

תיקוןחוקשירותבחוקשירותהמילואים,התשס"ח-3-42008ע
המילואים

בסעיף18)ג(,פסקאות)2(עד)5(-יימחקו; )1(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

מקבלהתגמולהנוסףחייבבמסהכנסהבשיעורשל25%)בסעיף")ה( )1(
זה-המסהמיוחד(,בלאזכותלניכוי,לקיזוז,לפטוראולהפחתהכלשהםע

המשלםינכהמתשלוםהתגמולהנוסף,אתהמסהמיוחדוישלמו )2(
לפקידהשומה,כהגדרתובפקודתמסהכנסה,בצירוףדיןוחשבוןשיגיש

באותומועדע

יראואתהמסהמיוחדכמסהכנסהלענייןשומה,גבייהועונשיןלפי )3(
פקודתמסהכנסה;עלניכויהמסהמיוחדיחולוהוראותלפיסעיף164

לפקודה,כאילוהיהניכוימסשהמשלםחייבבוע

גוריון בן התעופה נמל הפעלת על אמונה הרשות
והיאמספקתבפועלאתכלהשירותיםשאליהםנזקקנמל
התעופה,שאינומקבלשירותיםכלשהםמרשויותמקומיותע
מצבזהמובנהבאופיוהייחודישלנמלהתעופהבןגוריון
וצרכיהביטחוןוהבטיחותהכרוכיםבהפעלתו,שמחייבים
כיכללהפעולותבשטחויבוצעועלידיגורםאחדהנושא
ומקצועיות מומחיות בעל שהוא ובאחריות, בסמכות
הרגולטורים מול בעבודה זה ובכלל התעופה, בתחום
הבין־לאומייםוהלאומיים,כגוןרשותהתעופההאזרחיתע
מעברלכך,גםעבודהמולגופיםכדוגמתהמשרדלהגנת
הסביבהומשרדהביטחוןנעשיתבאופןובהיקףהייחודי
לנמלהתעופהבןגוריוןבהשוואהלרשויותמקומיות,גופי

תשתיתאחריםושדותתעופהאחריםע

לפסקה )1(  סעיף 3

המילואים, שירות לחוק 18)א( סעיף 
התשס"ח-2008)בפרקזה-חוקשירותמילואים(,קובע
כיחיילמילואיםיהיהזכאילתגמולמיוחדבשלשירות
על נוסף מיוחד(, תגמול - זה )בפרק שביצע המילואים
תנאי דיןע כל פי על זכאי הוא שלהם אחרים תגמולים
שירות תקופת משך לרבות המיוחד, לתגמול הזכאות
התשלום, ביצוע ודרכי שיעוריו וכן המזכה, המילואים
נקבעובפקודותהצבא,כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,
התשט"ו-1955)בפרקזה-חוקהשיפוטהצבאי(עבהתאם
האוכלוסיות המכסות, 0209ע35, מס' מטכ"ל לפקודת
והסכומים,לענייןהתגמולהמיוחד,ייקבעועלידיהגורמים
הנוכחי, במצב לישראלע ההגנה בצבא לכך המוסמכים
מבצעי הם המיוחד העיקרייםמקבלתהתגמול הנהנים
שירותמילואיםבמשך32ימיםבשנה,אויותר,הזכאים
לסכוםשל100שקליםחדשיםלכליוםשירות,החלמהיום

ה־32ועדהיוםה־60ע

סעיף18)ג()1(לחוקשירותמילואיםקובעכיעלאף
המיוחד התגמול תשלום את יראו לא דין, כל הוראות
הביטוח חוק לעניין הכנסה, מס פקודת לעניין כהכנסה
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,ולענייןחוקביטוח

בריאותממלכתי,התשנ"ד-1994ע

עםזאת,בסעיף18)ג()2(לחוקשירותמילואיםנקבע
הסדרמיוחדלמיסויהתגמולהמיוחדולפיויחויבמקבל
התגמולהמיוחדבמסהכנסהבשיעורשל25%,בלאזכות

לניכוי,לקיזוז,לפטוראולהפחתהכלשהםע

בנוסף,נקבעוהוראותמיוחדותבסעיף18)ג()3(ו–)4(
לחוקשירותמילואים,לצורךיישוםהסדרהמסהמיוחד
שחלעלתשלוםהתגמולהמיוחד,ובכללזההוראותלעניין

חובתהניכויבמקורבידימשלםהתגמולהמיוחדע

על להקל הרצון המילואים, שירות חשיבות עקב
ימי של משמעותי מספר המבצעים מילואים משרתי
מילואיםולסייעבמהלךהכוללשלהגברתהמוטיבציה
מילואים שירות חוק את לתקן מוצע מילואים, לשירות
כךשמשרתיהמילואיםהזכאיםלתגמולהמיוחדבהתאם
לחוק,לאיהיוחייביםבתשלוםמסהכנסהבשלהתגמול

המיוחדע

עקבביטולהמסכאמור,ניתןלבטלגםאתההוראות
הקבועותלגביאופןתשלוםהמסוגבייתובפסקאות)2(עד

)5(שלסעיף18)ג(לחוקשירותמילואיםע

לפסקה )2(

19לחוקשירותמילואיםמשולםתגמול לפיסעיף
נוסףלחיילמילואיםלפיתנאיזכאותשנקבעיםבהוראות
השיפוט לחוק 2א בסעיף כמשמעותן העליון, הפיקוד
הצבאי)בפרקזה-תגמולנוסף(עהתגמולהנוסףמשולם

ס"חהתשס"ח,עמ'502;התשע"א,עמ'949ע 4
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שרהאוצררשאי,בהסכמתהשר,להתקיןתקנותבכלהנוגעלביצוע )4(
סעיףקטןזהע"

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו־2014(

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים42013ע
ו־2014(,התשע"ג-52013,בסעיף40)2(,במקום"כ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018("

יבוא"י"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025("ע

תיקוןחוקמס
הכנסה)הגדלת

נקודותזיכוי
להורים-הוראת

שעה(

בחוקמסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים-הוראתשעה(,התשע"ז-5-62017ע

בשםהחוק,במקום"מסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים-הוראתשעה(" )1(
יבוא"לתיקוןפקודתמסהכנסה)תיקוןמס'246(7";

בסעיף1- )2(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןלפקודתמסהכנסה-הגדלתנקודות )א(
זיכוילהורים";

במקוםהרישהיבוא"בפקודתמסהכנסה-"; )ב(

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"יקראו"יבוא"יבוא"; )ג(

עלידירשותהמסיםבישראללפינתוניםשצבאההגנה
שירות לחוק 19)ד( סעיף היום, לרשותע מוסר לישראל
מילואיםמחילאתסעיף18)ג(לחוקהאמורגםעלהמענק
הנוסף,כךשמשולםהמסהמיוחדגםעלהתגמולהנוסףע
בשלהביטולהמוצעשלפסקאות)2(עד)5(שלסעיף18
לחוקשירותמילואיםכמתוארלעיל,נדרשלערוךתיקון
טכניבסעיף19לחוקשירותמילואים,כךשיובהרשהמס
המיוחדייגבהעלהתגמולהנוסף,גםלאחרהתיקוןהמוצע
על המיוחד המס יבוטל שלפיו האמור לחוק 18 לסעיף

התגמולהמיוחדע

הכנסה, מס לפקודת ו־40ד 40ג סעיפים לפי  סעיף 4
בחישובהמסשליחידתושבישראלשלמדתואר 
אקדמיאולימודימקצוע,תובאבחשבוןנקודתזיכויבמספר
שנותמסכמספרשנותלימודיהתואראוהמקצועעבהוראת
שעהשנחקקהבסעיף40)2(לחוקלשינויסדריעדיפויות
לאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013
ו־2014(,התשע"ג-2013,במסגרתתיקוןמס'197לפקודתמס
הכנסה,החלהלגבימישסייםאתלימודיובשנת2014או
2015,נקבעכינקודתזיכויכאמורתינתןרקבמשךשנהאחת
לאחרסיוםהתוארעהוראתשעהזוהוארכהבמסגרתחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
בשנותהתקציב2015-2016(,התשע"ו-2015,גםלגבימי

שסייםלימודיובשנותהמס2016עד2018ע

נקודותזיכוילמישסייםתוארהיאהטבהרגרסיבית
במהותה,הניתנתבאופןאחידלבעלימקצועאשרנמנים
עםשכבתמקבלישכרגבוהעאפקטיביותההטבהמוגבלת,

אינה והיא הלימודים בתום ליחיד מוענקת היא שכן
משפיעהעלמצבוהכלכליבזמןהלימודים,כאשרצרכיו

גדוליםיותרע

לפיכך,מוצעלהאריךאתהוראתהשעהלגביסעיפים
40גו־40דלפקודתמסהכנסה,כךשגםלגבימישסייםאת
)1בינואר לימודיובתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט
2019(עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(,יקראו
אתהסעיפיםהאמוריםכךשנקודותהזיכויהניתנותלפיהם
יחולובמשךשנתמסאחת,בדומהלהוראותהחלותכיום

לגבימישסייםלימודיובשנים2016עד2018ע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 5

בקרב הפנויה ההכנסה את להגדיל כדי 
משפחותהמצויותבמעגלהעבודה,מוצעלתקןאתפקודת
מסהכנסה,כךשהטבותהמסהניתנותלשנים2017ו־2018
בחוקמסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים()הוראת
שעה(,התשע"ז-2017)בפרקזה-הוראתהשעהלעניין
נקודותהזיכוי(,ייכללובפקודתמסהכנסה,באופןקבוע

לשנים2019ואילךע

להלןיפורטוהטבותהמס,אשרמוצעלהאריךאת
תוקפן:

נקודותזיכוילאישה,לפיסעיף66)ג()4(לפקודתמס
הילדים שכלכלת חד–הורית במשפחה ולהורה הכנסה,
עליו,לפיסעיף40)ב()1(לפקודתמסהכנסה,בעדכלאחד

מילדיהםשטרםמלאולהםשששניםבשנתהמס:

ס"חהתשע"ג,עמ'140;התשע"ו,עמ'243ע 5

ס"חהתשע"ז,עמ'954ע 6

המספרהסופישלהתיקוןייקבעבעתאישורהחוקבכנסתבקריאהשנייהובקריאהשלישיתע 7
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סעיף3-בטלע )3(

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק6ע
עבודה(,התשס"ח-82007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(,במקוםסעיף8יבוא:

הסכומיםהנקוביםבחוקזה,יתעדכנוב־1בינוארשל8ע"עדכוןסכומים )א(
כלשנהלפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומים
המעודכניםכאמוריעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל

10שקליםחדשיםע

הסכומים את ברשומות בהודעה יפרסם המנהל )ב(
המעודכניםלפיסעיףקטן)א(ע"

סעיף3-בטלע )3(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק6ע
עבודה(,התשס"ח-82007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(,במקוםסעיף8יבוא:

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(

הסכומיםהנקוביםבחוקזה,יתעדכנוב־1בינוארשל8ע"עדכוןסכומים )א(
כלשנהלפישיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומת
המדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומים
המעודכניםכאמוריעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל

10שקליםחדשיםע

הסכומים את ברשומות בהודעה יפרסם המנהל )ב(
המעודכניםלפיסעיףקטן)א(ע"

גילבשנתהמס

נקודותזיכוי
לשנת2019ואילך
טרםקבלתהתיקון

המוצע
נקודותזיכויעלפי

התיקוןהמוצע

½1½לידה

½22שנהעדחמש

מס לפקודת 66)ג()5( סעיף לפי לגבר, זיכוי נקודות
הילדים שכלכלת חד–הורית במשפחה ולהורה הכנסה,
אינהעליו,לפיסעיף40)ב()1א(לפקודתמסהכנסה,בעד
כלאחדמילדיהםשטרםמלאולהםשששניםבשנתהמס:

גילבשנתהמס

נקודותזיכוי
לשנת2019ואילך
טרםקבלתהתיקון

המוצע
נקודותזיכויעלפי

התיקוןהמוצע

½11לידה

½22שנה

½22שנתיים

½12שלוש

½2-ארבע

½2-חמש

לעניין השעה הוראת של החקיקה הליכי במהלך
נקודותהזיכוי,התווסףסעיףאשרקובעשאםהיתהשנת
לידתושלילדבאחתמהשנים2017או2018,תהיהזכאית
הזיכוי נקודות מתוך אחת זיכוי נקודת אם לבחור אמו
שלהןהיאזכאיתבשלהילדבשנתהלידה,תובאבחשבון
שלאחריה המס בשנת או הילד נולד שבה המס בשנת
)בפרקזה-אפשרותהבחירה(עעםזאת,נקודותזיכויאינן
תחליפיותלמענקישירומטרתןלעצבאת"סףהמס",קרי,
חייבנישוםבתשלום סכוםההכנסהאשרממנוומעלה
מסעאםנצמחההכנסהבסכוםהנמוךיותרמסףהמס,אין

באי–ניצולה איןלראות ולכן זיכוי למתןנקודת הצדקה
כעיוותע זה במקרה מסוימת מס בשנת זיכוי נקודת של
בהקשרזהישלציין,כיניודנקודתזיכוימשנתהלידה
לשנההעוקבתמיטיבבעיקרעםבעליהכנסותגבוהותע
מסיבותאלהובשלשיקוליםתקציבייםותפעוליים,מוצע
שאפשרותהבחירהתיוותרלאםבשלילדששנתלידתו
שנולד ילד בשל לא אך ,2018 או 2017 מהשנים באחת

בשניםמאוחרותיותרע

לפסקה )3(

בסעיף3בהוראתהשעהלענייןנקודותהזיכוי,נקבע
ששרהאוצרידווחלכנסתעדיוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1
בנובמבר2018(עליישוםהוראתהשעהוכןאםהממשלה
מתכוונתלהאריךאתההטבותהקבועותבהוראתהשעהע
מאחרשמועדהדיווחטרםהגיעבמועדהגשתהצעתחוק
ההטבות את להאריך מוצע זו, חוק שבהצעת והיות זו
שבהוראתהשעהולהפוךאותןלקבועות,איןעודצורך

בדיווחולכןמוצעלבטלאתסעיף3האמורע

8לחוקלהגדלתשיעור מוצעלתקןאתסעיף  סעיף 6
פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות 
חברתיים)מענקעבודה(,התשס"ח-2007)בפרקזה-חוק
מענקעבודה(עלפיסעיף8לחוקמענקעבודה,הסכומים
הנקוביםבחוקמתעדכניםמדישנהב־1ביוני,ומפורסמים
שהסכומים העובדה בשל באוגוסטע 31 עד ברשומות
מתעדכניםרקבאמצעהשנה,עובדיםשמגישיםבקשה
לקבלתמענקלאיכוליםלדעתבזמןהגשתהבקשהלמענק
אםהםזכאיםלמענקומהוגובההמענק,מכיווןשהסכומים
המזכיםוסכוםהמענקישתנובהמשךהשנהלפיהשינויים
של השנתי שהעדכון לקבוע מוצע האמור, נוכח במדדע
הסכומיםבחוקמענקעבודהיתבצעבתחילתכלשנה,ב־1

בינואר,כךשיהיהידועבמועדהגשתהבקשהע

שר )ולא עודמוצעלקבועכימנהלרשותהמסים
האוצר(יפרסםבהודעהברשומותאתהסכומיםהמעודכנים

לפיסעיף8)א(המוצעלחוקמענקעבודהע

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשע"ו,עמ'1156ע 8
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חוקלהגדלת
שיעורההשתתפות

בכוחהעבודה
ולצמצוםפערים
חברתיים)מענק

עבודה(-הוראת
שעהלענייןהגדלת

מענקעבודה
המשתלםבעד

הכנסהשהופקה
בשנתהמס2018

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר7ע
2019(,יקראואתחוקמענקעבודה,לגבימענקעבודההמשתלםבעדהכנסהשהופקה

בשנתהמס2018,כך:

בסעיף1,לפניההגדרה"הכנסהחודשיתממוצעת"יקראו: )1(

""בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסנשויאוידועבציבור,ובלבדשהוא
מנהלמשקביתמשותףעםבןזוגו;";

בסעיף2- )2(

בכלמקום,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )א(

בפסקה)1()ג(,המילים"ואינהעולהעל6,210שקליםחדשים"-יימחקו; )ב(

בפסקה)2()ג(,המילים"ואינהעולהעל6,810שקליםחדשים"-יימחקו; )ג(

בסעיף4,בכלמקום,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )3(

בסעיף5)ב()2(- )4(

ברישה,במקום"11,940"יקראו"12,380"; )א(

בפסקתמשנה)א(,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )ב(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )ג(

בסעיף6,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )5(

בחוק הניתנים המענקים את להגדיל מוצע  סעיף 7
מגבלות בשל להלןע כמפורט עבודה, מענק 
תקציביותמוצעלהחילאתההגדלההמוצעתכהוראת
שעה)בפרקזה-הוראתהשעהלענייןמענקהעבודה(,
בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עד
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019()בפרקזה-תקופת
הוראתהשעהלענייןמענקהעבודה(,קרי,רקבהתייחס
למענקעבודההמשתלםבעדהכנסהמעבודהאוהכנסה

מעסקאומשלחידשהופקהבשנתהמס2018ע

לפסקה )1(

מוצעלקבועכיבתקופתהוראתהשעהלענייןמענק
העבודה,יקראואתסעיףההגדרותבחוקמענקעבודהכך
שתיווסףבוהגדרהלמונח"בןזוג",באופןשיבהירשרקמי
שישלובןזוגבמשךכלשנתהמס,יראואותוכאילוישלו
בןזוגלצורךחוקמענקעבודהעכך,מישמצבוהמשפחתי
אותו יראו המענק, נתבע שלגביה המס בשנת השתנה
באותההשנה,כלהשנה,כיחידעכמוכןמוצעלקבועכי
בתקופתהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,אםזכאי
הוכיחשהיהידועבציבורבמשךכלשנתהמס,יתייחסו
אלבןזוגוהידועבציבורכבןזוגולצורךחוקמענקעבודה,
לרבותלצורךקבלתהמענקהנוסףלמשפחהעובדתאשר
מענק לחוק המוצע 6א)א1( בסעיף אותו להוסיף מוצע

עבודה,כפישיפורטבהמשךע

לפסקאות )2( עד )5(

היום,עובדשאינוהורהיחידשמשתכרשכרחודשי
לפי המלא למענק זכאי ש"ח, 4,780 עד ש"ח 3,580 של
חוקמענקעבודהעסכוםהמענקהמלאהיוםלאבלשני
ילדיםאופחותעומדעלסךשל330ש"ח,ולאבלשלושה
ילדיםאויותרעומדסכוםהמענקהמלאעלסךשל480
ש"ח,ואילוגובההמענקהמלאלאםעומדעלשיעורשל
50%נוספיםמעברלסכומיםאלהעמוצעלהגדילאתטווח
ההכנסההמזכהבמענקהמלא,כךשבהתאםלתיקוןלפי
הוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,מישמשתכרשכר
של3,580ש"חעד5,000ש"חיהיהזכאילמענקהמלאע
כתוצאהמהתיקוןהמוצע,גםיגדלטווחההכנסותהמזכה
במענקחלקיעהיוםעובדכאמורשמשתכריותרמ־4,780
ש"חלחודש,זכאילמענקחלקי,כאשרהמענקקטןככל
שההכנסההחודשיתגבוההיותר,עדלאיפוסועבהתאם
לתיקוןהמוצעבהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,זכאי
שישלושניילדיםאופחות,שמשתכרשכרחודשישל
עד6,350ש"חיהיהזכאילמענקכלשהו,וכןזכאישישלו
שלושהילדיםאויותר,שמשתכרשכרחודשישלעד6,960
ש"חיהיהזכאילמענקחלקי)היוםסכומיהשכרהחודשי

הרלוונטייםהם6,210ש"חו־6,810ש"ח,בהתאמה(ע

כמוכןמוצע,במסגרתהוראתהשעהלענייןמענק
5לחוקמענקעבודהאשר העבודה,להתאיםאתסעיף
קובעהפחתהמהמענקלעובדבמשפחהשישלההכנסות
יכולה שמשפחה הסכום הגדלת באמצעות גבוהות,

להשתכרבלאשמופחתהמענקע

ר ב ס ה י  ר ב ד



607 הצעותחוקהממשלה-1196,כ"ובשבטהתשע"ח,2018ע2ע11

בסעיף6א- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לאםעובדת"יקראו"להורהעובד"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"עובדתשהיאאםלילדאחדאויותר,הזכאיתלמענק )ב(
לפיהסעיפיםהאמורים,תהיהזכאית"יקראו"עובדשלוילדאחדאויותרבשנת

המס,הזכאילמענקלפיהסעיפיםהאמורים,יהיהזכאי";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ג(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עובדכאמורבאותוסעיףקטן")א1( )1(
שישלובןזוגעובד,יהיהזכאילתוספתמענקבעדכלחודשעבודה
בפועלבשנתהמסשלאקיבלבוהכנסתעבודהמאתקרובו,בסכום

המתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדכלחודשבמקדםע

בסעיףקטןזה- )2(

"בןזוגעובד"-בןזוג,שהואעובדאועצמאי,שהכנסתוהחודשית
הממוצעתבשנתהמסאינהנמוכהמסכוםההכנסההחודשית

הממוצעתהנמוכהביותרהמזכהבמענקלפיסעיף2)1()ב(;

"מקדם"-התוצאההמתקבלתמהכפלתשיעורהעבודההמשפחתית
ב־30%;

בפועל העבודה חודשי מספר - המשפחתית" העבודה "חודשי
בשנתהמס,שבהםמקבלהמענקלאקיבלהכנסתעבודה
מאתקרובו,אושבהםהבןזוגהעובדשלמבקשהמענקלא

קיבלהכנסתעבודהמאתקרובו,לפיהנמוך;

"שיעורהעבודההמשפחתית"-התוצאההמתקבלתמחלוקתמספר
חודשיהעבודההמשפחתיתב־12ע";

בסעיף6א- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"לאםעובדת"יקראו"להורהעובד"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"עובדתשהיאאםלילדאחדאויותר,הזכאיתלמענק )ב(
לפיהסעיפיםהאמורים,תהיהזכאית"יקראו"עובדשלוילדאחדאויותרבשנת

המס,הזכאילמענקלפיהסעיפיםהאמורים,יהיהזכאי";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ג(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עובדכאמורבאותוסעיףקטן")א1( )1(
שישלובןזוגעובד,יהיהזכאילתוספתמענקבעדכלחודשעבודה
בפועלבשנתהמסשלאקיבלבוהכנסתעבודהמאתקרובו,בסכום

המתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדכלחודשבמקדםע

בסעיףקטןזה- )2(

"בןזוגעובד"-בןזוג,שהואעובדאועצמאי,שהכנסתוהחודשית
הממוצעתבשנתהמסאינהנמוכהמסכוםההכנסההחודשית

הממוצעתהנמוכהביותרהמזכהבמענקלפיסעיף2)1()ב(;

"מקדם"-התוצאההמתקבלתמהכפלתשיעורהעבודההמשפחתית
ב־30%;

בפועל העבודה חודשי מספר - המשפחתית" העבודה "חודשי
בשנתהמס,שבהםמקבלהמענקלאקיבלהכנסתעבודה
מאתקרובו,אושבהםהבןזוגהעובדשלמבקשהמענקלא

קיבלהכנסתעבודהמאתקרובו,לפיהנמוך;

"שיעורהעבודההמשפחתית"-התוצאההמתקבלתמחלוקתמספר
חודשיהעבודההמשפחתיתב־12ע";

לפסקאות )6()א(, )ב( ו–)ד(, )7( ו–)8(

מוצע,במסגרתהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,
להשוותאתהמענקלאבעובדהקבועבחוקמענקעבודה,
שקבוע כפי עובדת, לאם הניתן המוגדל המענק לסכום

בסעיף6אלחוקמענקעבודהע

למענק זכאי יחיד הורה שאינו עובד הורה כיום,
עבודהמכוחחוקמענקעבודה,ככלשהואמשתכרשכר
חודשיבסךשלכ־2,060ש"חעדלסךשלכ־6,738ש"חע
או ילדים לשני לאב המלא המענק גובה לעיל, כאמור
פחותעומדעלסךשל330ש"ח,ולאבלשלושהילדיםאו
יותרעומדהמענקהמלאעלסךשל480ש"ח,ואילוגובה
המענקהמלאלאםעומדעלשיעורשל50%נוספיםמעבר
לסכומיםאלהעמוצעלהגדילאתסכוםהמענקשניתןלאב
עובד,כךשיהיהשווהלסכוםהמענקשניתןלאםעובדתע
יובהר,כיהאמורלענייןזהרלוונטירקלהורהשאינוהורה
יחיד,מכיווןשהורהיחידזכאילמענקבטווחישכרגבוהים

יותר,ובסכומיםגבוהיםיותרע

בהתאםלתיקוןהמוצעבהוראתהשעהלענייןמענק
העבודה,גובההמענקהחודשילאבלשניילדיםאופחות

לאב המענק וסכום ש"ח, 495 עד של סכום על יעמוד
לשלושהילדיםאויותריעמודעלסכוםשלעד720ש"חע

לפסקה )6()ג(

מענק לעניין השעה הוראת בתקופת כי מוצע
העבודה,יקראואתחוקמענקהעבודהכךשייווסףבסעיף
6אשבו,סעיףקטן)א1(,שלפיובמצבשבושניבניהזוג
עובדים,ובןהזוגשלמישזכאילמענקמשתכרשכרשלא
פוחתמסכוםהמזכהבמענקחודשימלא)3,580ש"ח(,יגדל
30%נוספיםע סכוםהמענקהמשולםלזכאיבשיעורשל
לפיהמוצע,המענקהנוסףהמלא,בגובה30%מעלסכום
המענקהבסיסי,יינתןרקכאשרשניבניהזוגהעובדים
רק עובד הזוג מבני אחד אם השנהע כל במשך עובדים
בחלקמהשנה,תוספתמענקיחושבבאופןיחסילפימספר
החודשיםהנמוךמביןחודשיהעבודהשלמבקשהמענק
אובןזוגו)להלן-שיעורהעבודההמשפחתית(עכךשככל
ששיעורהעבודההמשפחתיתגבוהיותר,התוספתלמענק
תהיהקרובהיותרל־30%מעלסכוםהמענקהבסיסיעמוצע
כיהתוספתתינתןלפיסכוםהמענקהסופי,לאחרשמוכפל

ב־150%לפיסעיף6אלחוקמענקעבודהע
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בסעיףקטן)ב(,במקום"עובדתשהיא"יקראו"עובדשהוא"; )ד(

בסעיף6ב)א(,ברישה,במקום"בסעיף2"יקראו"בסעיפים2ו־6א"; )7(

בסעיף17)ב()1(,במקום"גםלגביעצמאיתשהיאאםלילדאחדאויותר"יבוא"גם )8(
לגביעצמאישהואהורהלילדאחדאויותר"ע

פרקג'-תחילה
והוראתמעבר



תחילתםשלסעיפים3עד5לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהע8ע )א(

עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף6לחוקזה,ביוםכ"ד )ב(
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019(יעודכנוהסכומיםהנקוביםבחוקמענקעבודהלפי
שיעורשינויהמדדהידועבמועדהאמורלעומתהמדדשהיהידועב־1ביונישלהשנה

הקודמתע

פרק ד': ספורט
תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-91967)בפרקזה-החוקלהסדרההימורים9ע
בספורט(-

בסעיף1א- )1(

אם היום, כנוסחו עבודה מענק חוק שלפי יובהר
הכנסתהמשפחהגבוההמאוד,גובההמענקשלהעובד
הזכאיקטןעדשמתאפס,כךשגםבהתאםלתיקוןהמוצע
במסגרתהוראתהשעהלענייןמענקהעבודה,ההטבהלא
תינתןלעובדיםזכאיםשבןזוגםמרוויחשכרגבוהמאודע

לסעיף קטן )א( סעיף 8

עד 3 סעיפים של תחילתם את לקבוע מוצע 
שירות חוק את בהתאמה, המתקנים, זו, חוק להצעת 5
)תיקוני לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי חוק מילואים,
ו־2014(, 2013 לשנים התקציב יעדי להשגת חקיקה
זיכוי נקודות )הגדלת הכנסה מס וחוק התשע"ג-2013
להורים-הוראתשעה(,התשע"ז-2017,ליוםפרסוםחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנת2019(,התשע"ח-2018עמוצעכיתחילתםשלשאר
זו,יהיהביוםכ"דבטבת הסעיפיםבפרקג'להצעתחוק
התשע"ט)1בינואר2019(,בהתאםלסעיףהתחילההכללי

שלהצעתחוקזוע

לסעיף קטן )ב(

8המוצעלחוקמענק כאמורלעיל,בהתאםלסעיף
הסכומים זו, חוק להצעת 6 בסעיף כנוסחו עבודה,
בכל בינואר ב־1 יתעדכנו עבודה מענק בחוק הקבועים
כ"ד ביום יהיה האמור התיקון תחילת כי ומוצע שנה,
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019()בפרקזה-יוםהעדכון
הראשון(עמכיווןשבשנת2018יתעדכנוהסכומיםהנקובים
בחוקמענקעבודהב־1ביוניבהתאםלנוסחהחוקלפני
תיקונוהמוצע,וכדישייווצררצףלענייןמנגנוןהעדכון,
מוצעלקבועהוראתמעברשלפיהביוםהעדכוןהראשון
יעודכנוהסכומיםהאמוריםלפישיעורשינויהמדדהידוע
ביוםהעדכוןהראשוןלעומתהמדדשהיהידועב־1ביוני

שלהשנההקודמתע

התשכ"ז- בספורט, ההימורים להסדר החוק  פרק ד' 
ההימורים להסדר החוק - זה )בפרק 1967  כללי

בספורט(,הקיםאתהמועצהלהסדרההימורים 
בספורט)בפרקזה-המועצה(והסמיךאותהלארגןולערוך
הימוריםעלתוצאותשלמשחקיספורטותחרויותספורט
ולהקצותכספיםלחלוקהכתמיכהבתחוםהספורט,למטרות
לאמות ובהתאם האמור לחוק 9)ב1( בסעיף המפורטות
מידהשנקבעועלידיהמועצההלאומיתלספורט,מכוח
חוקהספורט,התשמ"ח-1988)בפרקזה-חוקהספורט(,
כהגדרתה הלאומית המיתקנים תכנית במסגרת לרבות
בחוקהספורט)בפרקזה-תכניתהמיתקניםהלאומית(,
ושאושרועלידישרהתרבותוהספורט,אושרהתרבות

והספורטושרהאוצר,לפיהענייןע

כך,בהתאםלמצבהחוקיהיום,הקצאהשלכספים
ציבורייםלתחוםהספורטנעשיתבאמצעותשניתהליכי
השנתי, המדינה תקציב באמצעות נבדלים: הקצאה
מיליון כ־100 מקצה והספורט התרבות משרד כאשר
לספורט, הציבורית ההקצאה מסך כ־15% שהם ש"ח,
ובאמצעותהמועצהשמקצהמיתרתההכנסותהשנתיות
שלהמהימוריםסךשלכ־540מיליוןש"ח,שהםכ־85%
מסךההקצאההציבוריתלספורטעמכאןשתחוםהספורט
המועצה וברווחי בהכנסות רבה במידה תלוי בישראל
מארגוןועריכתהימוריםעלתחרויותומשחקיספורט,ולכן
ירידהבהכנסותהמועצה,עלולהלהביאלירידהבכספים
שיועברולתמיכהשוטפתבספורטולפיתוחתשתיותספורט

ומיתקניספורטע

במצבזה,שבולממשלההשפעהמוגבלתבלבדעל
ההקצאהשנעשיתעלידיהמועצה,עולההחשששהקצאת
הכספיםלתחוםהספורטנעשיתבאופןשאינומיטביושלא
בהכרחמשקףאתסדרהעדיפויותהכוללשלהממשלהע
המדינה ידי על מופעלים אשר ביקורת מנגנוני בנוסף,

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ח,עמ'88ע 9
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בהגדרה"הסכמיםעםגופיספורט",הסיפההחלבמילים"ולמעטהסכמים" )א(
-תימחק;

ההגדרה"המועצההלאומיתלספורט"-תימחק; )ב(

בסעיף4)א(- )2(

ברישה,במקום"11חברים"יבוא"7חברים"; )א(

פסקאות)4(עד)7(-יימחקו; )ב(

בסעיף5א- )3(

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"יהיהנציגציבורשימונה בסעיףקטן )א(
בהתייעצות"יבוא"יהיהנציגציבור;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדת

הביקורתע";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף7- )4(

בסעיףקטן)ד(- )א(

בהגדרה"הסכמיםעםגופיספורט",הסיפההחלבמילים"ולמעטהסכמים" )א(
-תימחק;

ההגדרה"המועצההלאומיתלספורט"-תימחק; )ב(

בסעיף4)א(- )2(

ברישה,במקום"11חברים"יבוא"7חברים"; )א(

פסקאות)4(עד)7(-יימחקו; )ב(

בסעיף5א- )3(

)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"יהיהנציגציבורשימונה בסעיףקטן )א(
בהתייעצות"יבוא"יהיהנציגציבור;יושבראשהמועצהלאיהיהחברבוועדת

הביקורתע";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף7- )4(

בסעיףקטן)ד(- )א(

לבחינהשלהקצאתכספיםציבורייםכתמיכותוהשימוש
בהם,אינםמופעליםעלהקצאתכספיםכאמורע

נוכחהאמור,מוצעלנתקאתהתלותשלתחוםהספורט
תהיה המועצה כי ולקבוע בספורט ההימורים ברווחי
מוסמכתלארגןולערוךהימוריםעלתוצאותשלמשחקי
רווחי כי מוצע בהתאם, בלבדע ספורט ותחרויות ספורט
המועצהלאיממנועודאתתחוםהספורטויועברולאוצר
המדינה;זאת,כאשרחלוקתהתמיכותלספורטתיעשה
עלידיהמדינה,וכללתקציבהתמיכהבתחוםהספורט
ייקבעבתקציבמשרדהתרבותוהספורט,במסגרתתקציב
המדינההשנתיעכך,כללהתמיכותבתחוםהספורטירוכזו
בידיגוףאחד,האמוןעלקביעתהמדיניותהכוללתוארוכת
הטווחבתחוםהספורט,באופןשיביאלהקצאהמיטבית
שלהתמיכות,מתוךראייהרוחביתשלהתחוםושלצורכי
הגופיםהשוניםשפועליםבועכפועליוצא,תוקנהודאות
תקציביתלגופיהספורטהנתמכיםויוקלהנטלהבירוקרטי
עלגופיהספורטהנתמכים,אשרייתמכוכולםלפיאותה
מדיניות,בהתאםלאותםנהליםועלידיאותוגורםעכך
מטרותיהם להגשמת לפעול האמורים לגופים יתאפשר
המקצועיותוכפועליוצאלתרוםלקידוםהספורטהישראליע

לפסקה )1( סעיף 9

הקצאת שלפיה לעיל, כמתואר ההצעה נוכח 
הכספיםלתמיכהבתחוםהספורטלאתוסדרעודלפיהחוק
להסדרההימוריםבספורט,ישצורךלערוךתיקוניםבמספר

הגדרותהמנויותבסעיף1אלחוקהאמורע

הלאומית "המועצה ההגדרה את למחוק מוצע
לספורט",משוםשבמצבהחוקיהקיים,המועצההלאומית
לספורטקובעתאתהסכומיםשיחולקוכתמיכהלהיבטים
שוניםבתחוםהספורט,ואולםבהתאםלשינויהמוצעבפרק
זה,שלפיוחלוקתהתמיכותתיעשהמתקציבהמדינה,אין

עודצורךלהתייחסלמועצההלאומיתלספורטבמסגרת
החוקלהסדרההימוריםבספורטע

עודמוצעלהתאיםאתההגדרהשלהמונח"הסכמים
עםגופיספורט"כךשתשקףאתהשינויהאמור,הואיל
והמועצהלהסדרההימוריםבספורטתחויבבהעברתיתרת
1אלחוקלהסדרההימורים ההכנסות,כהגדרתהבסעיף
בספורט,לתקציבהמדינה,אשרממנוייתמךתחוםהספורט
בישראל,ולכןלאתוכלעודלערוךהסכמיםעםגופיספורט

שקשוריםלקבלתכספיםמתוךיתרתההכנסותע

לפסקאות )2(, )3()א( ו–)6(

תהיה בספורט ההימורים להסדר שהמועצה מעת
מוסמכתלארגןולערוךהימוריםעלתוצאותשלמשחקי
ההקצאה כלל בעוד בלבד, ספורט ותחרויות ספורט
הציבוריתלתמיכהבתחוםהספורטתיקבעבתקציבמשרד
התרבותוהספורט,באופןשינותקהקשרביןרווחיהמועצה
לביןתמיכהבתחוםהספורט,הרישייצוגתחוםהספורט
במועצהלהסדרההימוריםבספורט,עלידיחבריםמגופי
ספורטשיהיוחבריםבה,אינומתאיםעודעבהתאםלאמור,
מוצעלתקןאתסעיף4)א(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,
שעניינוהרכבהמועצה,וכןאתסעיף5א)ב(לחוקהאמור,
שעניינוהרכבועדתהביקורתשלהמועצהעכמוכן,מוצע
8ג)ג()2(לחוקלהסדרההימוריםבספורט לתקןאתסעיף
ולקבועכילאיהיהצורךבקיוםהתייעצותעםהמועצה
הלאומיתלספורט,לשםהעברתסכומיםמיתרתההכנסות
או תקציב הצעת במסגרת ולהיפך, לזוכים, לתשלומים

במהלךשנתכספיםע

לפסקאות )3()ב(, )4(, )7( ו–)9( - כללי

חוקהספורטהקיםאתהמועצההלאומיתלספורט
לחלוקת מידה אמות לקבוע השאר, בין אותה, והסמיך
רווחיהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלתמיכותבתחום
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בפסקה)1(,בסופהיבוא"בתוםשלושהחודשיםמתוםכלשנתכספים )1(
)להלן-דוחותכספייםשנתיים(";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ליתרתהכנסות סקוריםותחזית דוחותכספייםתקופתיים )2("
אחד 30ימיםמתוםכל מעודכנתעדתוםשנתהכספים,בתום
משלושתהרבעוניםהראשוניםשלשנתהכספים)להלן-דוחות
כספייםרבעוניים(;לענייןזה,"רבעון"-תקופהשלשלושהחודשים
רצופים,שתחילתהב־1בינואר,ב־1באפריל,וב־1ביולישלכל

שנה;";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

הודעות,דיווחיםודוחותשנתיים,תקופתייםומיידיים,כפי )3("
שקבעוהשריםבתקנותע";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"הדוחותהכספייםהשנתיים"יבוא"ועלהדוחות )ב(
הכספייםהרבעוניים";

בסעיף8,במקום"ובאישורועדתהכספיםשלהכנסת"יבוא"ולאחרשניתןלשר )5(
21ימיםלהעבירלשריםאת העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,פרקזמןשל

עמדתובענייןהתכניתהמוצעת";

הספורט,וזאת,באישורשרהתרבותוהספורט,אובאישור
שרהתרבותוהספורטושרהאוצר)בפרקזה-השרים(,
לפיהענייןעכאמורלעיל,החלקהארישלמימוןהספורט
ההימורים להסדר המועצה רווחי על נשען בישראל,

בספורט,מהימוריםשלהציבורעלתחרויותספורטע

מוצעלנתקאתהתלותשלתחוםהספורטבישראל
הספורט, לתקציב חדש הסדר ולקבוע הימורים, ברווחי
ידי על תיעשה לספורט הציבורית ההקצאה כל שלפיו
המדינה,בהתאםלנהליםהמקובליםבמשרדיהממשלהע
קביעתההסדרהחדש,מחייבתשורהשלתיקוניםבחוק

להסדרההימוריםלספורט,כפישיפורטלהלןע

לפסקה )3()ב(

5אלחוקלהסדרההימוריםבספורט,שעניינו סעיף
ועדתהביקורתשלהמועצה,קובעשורהשלהוראותבנוגע
לחובתהמועצהלמנותמביןחבריהועדתביקורת,הרכב
ועדתהביקורתותפקידיהשלועדתהביקורתעתפקידיה
שלועדתהביקורתכוללים,ביןהשאר,אתהחובההמנויה
לדון בספורט, ההימורים להסדר לחוק 5א)ג()5( בסעיף
מיתרת סכומים המקבלים גורמים על ביקורת "בדוחות
בהיבטים ,9 סעיף לפי לחלוקה המיועדות ההכנסות
הנוגעיםלתמיכתהמועצהבפעילותם"ענוכחההצעהלנתק
אתהתלותשלתחוםהספורטבישראלברווחיהימורים,
ולייחדאתפעילותהמועצהלארגוןועריכהשלהימורים
בלבד, ספורט ותחרויות ספורט משחקי של תוצאות על
מתייתרהתפקידהאמורשלועדתהביקורת,ועלכןמוצע

לבטלאותוע

לפסקאות )4(, )7( ו–)9(

סעיף7לחוקלהסדרההימוריםבספורטקובעשורה
שלהוראותבענייןתקציבהמועצה,וחובתהלהגישלשרים
יישום לשם בסעיףע כמפורט ודוחות דיווחים הודעות,
ההסדרהמוצע,שלפיורווחיהמועצהלאיממנועודאת
להסדיר מוצע המדינה, לאוצר ויועברו הספורט תחום
אתהבקרההחשבונאיתשהמועצהתידרשלהעכך,מוצע
לתקןאתסעיף7)ד(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,באופן
שהמועדיםשבהםמחויבתהמועצהלהגישלשריםדוחות
תקופתיים כספיים ודוחות מבוקרים, שנתיים כספיים
סקוריםיחדעםתחזיתליתרתהכנסותמעודכנת,ייקבעו

בחוקע

סעיף7)ה(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,קובעכי
מנהלהמועצה,סגןהמנהלהכללילענייניכספים,יושב
ראשהמועצהוחברמועצהנוסףשהמועצהתסמיךלכך,
יחתמועלהדוחותהכספייםהשנתייםשלהמועצהויצרפו
להםטופסהצהרהחתוםעלידם,בנוסחההצהרההקבוע
בתוספתהראשונהלחוקהאמורעמוצעלתקןאתהסעיף
האמורואתנוסחההצהרההאמורה,כדילהחילגםלגבי
הדוחותהרבעונייםסקורים,כלליםדומיםלאלושחלים
לגביהדוחותהכספייםהשנתיים,זאת,כדילהגביראת

נאותותהדיווחויעילותהבקרההחשבונאיתע

בנוסחו בספורט, ההימורים להסדר לחוק 9 סעיף
הקיים,קובעכיהמועצה,באישורהשריםובאישורועדת
הכספיםשלהכנסת,תקבעבכלשנהלמיתשולםיתרת
שקבעה לסכומים בכפוף חלוקה, איזו ולפי ההכנסות
המועצההלאומיתלספורטשיחולקוכתמיכהלתשתיות
ספורט לאגודות ואיגודים, להתאחדויות בספורט, יסוד
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)2(,הסיפההחלבמילים"אישורהשריםלפיפסקהזו"- בסעיף8ג)ג(,בפסקה )6(
תימחק;

בסעיף9- )7(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"יתרתההכנסות"; )א(

- ולפיתוחם" לקידומם "ותשמש במילים החל הסיפה )א(, קטן בסעיף )ב(
תימחק;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

המועצהתעבירלמדינהאתיתרתההכנסותהחיוביתשנצברה, ")א1(
כמפורטלהלן:

במועדהקבועבסעיף7)ד()1(להגשתכלדוחכספישנתי-את )1(
יתרתההכנסותלפיהדוחהכספיהשנתי,בניכויהסכומיםששולמו

לפיפסקה)2(באותהשנתכספים;

במועדיםהקבועיםבסעיף7)ד()2(להגשתכלדוחכספירבעוני )2(
-אתיתרתההכנסותשנצברוברבעוןלפיאותודוח;";

סעיפיםקטנים)ב(עד)ב1א(-בטלים; )ד(

יבוא היתרות" וחלוקת ההוצאות "ההכנסות, במקום )ג(, קטן בסעיף )ה(
"ההכנסותוההוצאות";

סעיפיםקטנים)ג1(ו–)ד(-בטלים; )ו(

)2(,הסיפההחלבמילים"אישורהשריםלפיפסקהזו"- בסעיף8ג)ג(,בפסקה )6(
תימחק;

בסעיף9- )7(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"יתרתההכנסות"; )א(

- ולפיתוחם" לקידומם "ותשמש במילים החל הסיפה )א(, קטן בסעיף )ב(
תימחק;

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

המועצהתעבירלמדינהאתיתרתההכנסותהחיוביתשנצברה, ")א1(
כמפורטלהלן:

במועדהקבועבסעיף7)ד()1(להגשתכלדוחכספישנתי-את )1(
יתרתההכנסותלפיהדוחהכספיהשנתי,בניכויהסכומיםששולמו

לפיפסקה)2(באותהשנתכספים;

במועדיםהקבועיםבסעיף7)ד()2(להגשתכלדוחכספירבעוני )2(
-אתיתרתההכנסותשנצברוברבעוןלפיאותודוח;";

סעיפיםקטנים)ב(עד)ב1א(-בטלים; )ד(

יבוא היתרות" וחלוקת ההוצאות "ההכנסות, במקום )ג(, קטן בסעיף )ה(
"ההכנסותוההוצאות";

סעיפיםקטנים)ג1(ו–)ד(-בטלים; )ו(

ספורט מיתקני של ולשדרוג להקמה ספורט, ומועדוני
בספורטע וגזענות אלימות מניעת שמטרתן ולפעילויות
הספורט תחום ניתוק בדבר המוצע לשינוי בהתאם
את לתקן מוצע המדינה, ידי על בו ותמיכה מהימורים

9לחוקלהסדרהימוריםבספורט,ולהוסיףבואת סעיף
סעיףקטן)א1(,שלפיותעבירהמועצהלמדינהאתיתרת
ההכנסותהחיוביתשנצברהאצלה,באותםמועדיםשבהם
השנתיים הכספיים הדוחות את להגיש נדרשת היא

המבוקריםואתהדוחותהכספייםהתקופתייםהסקוריםע

בהתאם,מוצעלבטלאתסעיפיםקטנים)ב(,)ב1(ו–)ג1(
שקובעים בספורט, ההימורים להסדר לחוק 9 סעיף של
הוראותבאשרלאופןהקצאתהכספיםעלידיהמועצה,
ידי על עוד תיעשה לא שההקצאה מעת ומתייתרים
המועצהעכמוכן,גםסעיףקטן)ב1א(שלהסעיףהאמור,
שמחייבאתהמועצהלהעבירלמועצההלאומיתלספורט
אתהצעתהתקציבואתהתקציבהמאושרשלהמועצה,
מתקציב עוד ייתמך לא הספורט שתחום מעת מתייתר
לספורט הלאומית שהמועצה צורך אין ולכן המועצה,
תידרשלו;אשרעלכן,מוצעלבטלגםאתהסעיףהקטן
האמורעעודמוצעלבטלאתסעיףקטן)ד(שלסעיף9לחוק
להסדרההימוריםבספורט,שמגדירמונחיםשמתייתרים

נוכחההסדרהחדשהמוצעע

עודמוצעלתקןאתסעיף9)ג(לחוקלהסדרההימורים
תפרסם "המועצה כי היום, בנוסחו שקובע, בספורט,
שלושה תוך המועצה, של האינטרנט ובאתר ברשומות
על וחשבון דין כספים, שנת כל תום לאחר חודשים

ההכנסות,ההוצאותוחלוקתהיתרותבאותהשנה",כך
להכנסות רק יתייחס המועצה שתפרסם וחשבון שהדין
ולהוצאותהמועצה,מעתשבהתאםלשינויהמוצע,חלוקת

היתרותלאייעשהעלידהע

לפסקה )5(

לערוך חוק לפי הרשאים גופים שני פועלים כיום
חוק מכוח הפיס, מפעל בישראל: והגרלות הימורים
העונשין,התשל"ז-1977,ולפיהיתרמשרהאוצראומי
והמועצהלהסדרההימורים סמכותו, לו האציל שהשר
בספורט,מכוחהחוקלהסדרההימוריםבספורטעכלגוף
מוסמכת המועצה כך, לו; הקצה שהריבון בתחום פועל
ספורט משחקי של תוצאות על הימורים ולערוך לארגן
ותחרויותספורט,ומפעלהפיסמוסמךלארגןולערוךאת

שארההימוריםוההגרלותע

זוביןשניהגופים,נכוןכיבמקומות נוכחהקבלה
שבהםהדבראפשרי,תהיהזהותביןההוראותהרגולטוריות
שחלותעליהםעמכיווןשאישורתכניותהימוריםלמפעל
הפיסניתןעלידישרהאוצר,אומישהסמיכולכך,מוצע
לתקןאתסעיף8לחוקלהסדרההימוריםבספורטכךשגם
חדשות הימורים תכניות שיאשר מי המועצה, לעניין
שתבקשלערוך,יהיושרהתרבותוהספורטושרהאוצר,
בלישיידרשנוסףעלאישורםגםאישורשלועדתהכספים
שלהכנסתעתחתזאת,מוצעכיבמסגרתההליךשלפיו
תובאתכניתהימוריםלאישורהשריםהאמורים,יינתןאף
לשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםפרקזמןלתת

אתעמדתולגביהע
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בסעיף9א,סעיףקטן)ב(-בטל; )8(

בתוספתהראשונה,בפסקה)1(,במקום"הדוחהכספיהשנתי"יבוא"הדוחהכספי )9(
השנתי/הדוחהכספיהרבעוני)מחקאתהמיותר("ובמקום"לשנת"יבוא"לתקופה"ע

תיקוןהחוק
להסדרההימורים
בספורט-תחילה

והוראתמעבר

עלאףסעיף38לחוקזה,שרהתרבותוהספורטושרהאוצררשאיםלדחות,בצו,10ע )א(
אתמועדביטולןשלפסקאות)1(עד)5(ו–)7(שלסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימורים
בספורט,כנוסחובסעיף9)7()ד(לחוקזה,כולןאוחלקן,לתקופהשלאתעלהעלשלושה

חודשיםע

נדחה,בצו,מועדביטולןשלהוראותסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט, )ב(
כולןאוחלקן,לפיסעיףקטן)א(,בתקופתהדחייהיקראואתסעיף9)ב1(לחוקלהסדר

ההימוריםבספורטכך:

היא 7)ג(, סעיף לפי למועצה שיועברו "מהכספים יבוא הרישה במקום )1(
תקצה";

בפסקאות)1(,)2(,)3(ו–)7(,בכלמקום,במקום"שתקבעהמועצההלאומית )2(
לספורט"יבוא"שיקבעוהשרים"ע

כספיםשהוקצוכדיןעלידיהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף9)ב1( )ג(
לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,וטרםשולמועד
יוםתחילתושלחוקזה,ישולמועלידימשרדהתרבותוהספורט,כאילוהוקצועל

לפסקה )8(

סעיף9א)ב(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,בנוסחו
הנוכחי,קובעכי"ככלשיתרותהמזומניםיפחתומ־250
מיליוןשקליםחדשים)בסעיףקטןזה-הסכוםהמזערי(,
תעבירהמדינהלמועצהלאיאוחרמ־60ימיםמהמועדשבו
יפחתויתרותהמזומניםכאמור,אתההפרששביןיתרות
המזומניםלסכוםהמזערי,ולאיותרמהסכוםשהעבירה
המועצהלמדינהבפועללפיסעיףקטן)א(ו–)א1(",זאתכדי
למנועאתהחשששבמצבשבויפחתויתרותהמזומנים
ידי על הניתנות התמיכות ייפגעו כאמור, המועצה של
המועצהלתחוםהספורטעאשרעלכן,נקבעהברירתמחדל
ולפיהבמצבכזה,תעבירהמדינהלמועצהאתההפרש
שביןיתרותהמזומניםלסכוםהמזערי,כאמורשםעבהתאם
לשינויהמוצע,ולפיוהמועצהלאתשמשעודכגורםתומך
בתחוםהספורט,הרישאיןחששכיבמקרהשיפחתויתרות
המזומניםייפגעוגופיהספורטהנתמכים,הואילוהמדינה
תיכנסבנעליהמועצהלענייןהקצאותכדיןשנעשולפי
סעיף9)ב1(לחוקוטרםשולמובפועל,ולכןאיןעודצורך

בהוראהזוומוצעלבטלאותהע

לסעיף קטן )א( סעיף 10 

מוצעכיההסדרהחדשכמתוארלעיל,ייכנס 
זאת ,)2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת כ"ד ביום לתוקף
ההתייעלות חוק של הכללי התחילה לסעיף בהתאם
לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
התקציב2019(,התשע"ח-2018)בפרקזה-חוקההתייעלות
הכלכלית2019(ענוסףעלכךכדילאפשרגמישותמסוימת
בכלהנוגעלמשךפרקהזמןשיידרשלגופיהספורטהנתמכים
לשםהיערכותלקראתההסדרהחדשוחרףתקופתהמעבר

שניתנהעדכניסתהשינוילתוקף,מוצעלהסמיךאתשר
במקרה בצו, לקבוע, האוצר שר ואת והספורט התרבות
הצורך,דחייהשלמועדביטולןשלפסקאות)1(עד)5(ו–)7(
שלסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כולןאו

חלקן,וזאתלתקופהאחתשלשלושהחודשיםבלבדע

לסעיף קטן )ב(

בהתאםלכך,מוצעלקבועכיבתקופתהדחייהכאמור
מתקציב לה שיועברו מהכספים המועצה, תקצה לעיל,
לתמיכה כספים האוצר, שר לאישור בהתאם המדינה,
בתשתיותיסודבספורט,בהתאחדויותובאיגודים,באגודות
ספורטובמועדוניספורט,בספורטבאזוריעדיפותלאומית
וספורטנשים,בארגוניהספורטהנתמכים,אובפעילויות
שמטרתןמניעתאלימותוגזענותבספורט,בהתאםלפסקאות
9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורטשמועד שלסעיף
ביטולןיידחהעכפישיפורטבהמשך,בהתאםלסעיף12)6()ה(
לתיקוןהמוצע,תבוטלסמכותהמועצההלאומיתלספורט
17י)5(לחוקהספורט,לקבועאתחלוקתיתרת לפיסעיף
ההכנסותבהתאםלנושאיםהשוניםכמפורטבסעיף9)ב1(
לחוקלהסדרההימוריםבספורט,וזאת,כמוצעבסעיף13)א(
חוקההתייעלות של פרסומו ביום החל המוצע, לתיקון
הכלכלית2019עלפיכך,מוצעכיבתקופתהדחייהימלאו
השריםתפקידזהויקבעואתהסכומיםלתמיכהבמטרות

ובנושאיםכמפורטלעילע

לסעיפים קטנים )ג( עד )ה(

לעניין נוספות מעבר הוראות כמה לקבוע מוצע
ההסדרהחדשעכך,מוצעלקבועכיהמדינה,באמצעות
משרדהתרבותוהספורט,תיכנסבנעליהמועצהלעניין
ההתחייבויותהכספיותשלהבנוגעלכספיםשהוקצוכדין
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ידובהתאםלמבחניםלתמיכה;נדחה,בצו,מועדביטולןשלהוראותסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,כולןאוחלקן,לפיסעיףקטן)א(,יראולענייןסעיףקטןזה,

אתהמועדהנדחהכאמורכיוםתחילתושלחוקזהע

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,ביוםתחילתושלחוקזה,כלהזכויותוטובות )ד(
ההנאהשלהמועצהעקבכספיםשהוקצוכדיןעלידהלפיסעיף9)ב1()6(לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יועברולמדינהויראואותןכזכויות

וטובותהנאהשלהמדינהע

מישמונהכחברהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף4)א()4(עד)7(לחוק )ה(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יחדללכהןבתפקידוביום

תחילתושלחוקזהע

החוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותשעה

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,תעבירהמועצהלמדינהאתיתרות11ע )א(
המזומנים,וכןאתכלהכנסותהמימוןשהתקבלובמועצהמהשקעתיתרותהמזומניםע

את שילווה חשבון רואה ימנה והספורט התרבות משרד של הכללי המנהל )ב(
פעילותהמועצה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדהמועדשבותעבירהמועצה
להסדרההימוריםבספורטלמדינהאתיתרותהמזומניםוהכנסותהמימוןכאמורבסעיף

קטן)א(,ולענייןזהיחולוהוראותאלה:

לשימוש הנוגעות הפעולות כל את לבצע מוסמך יהיה החשבון רואה )1(
ביתרותהמזומניםאוביתרתההכנסות,אולהתחייבויותהכספיותשלהמועצה,

ולקבלכלמידעהנוגעלהן;

ניהול של המידע למערכות גישה החשבון לרואה תיתן המועצה )2(
ההתחייבויותהכספיותוהנכסים;

התחייבותכספיתמטעםהמועצהלאתחייבאותה,אלאאםכןחתםעליה )3(
גםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;

עלכלהתחייבותכספיתמטעםהמועצהיצויןבכתבכימונהלמועצהרואה )4(
חשבוןלפיסעיףזהוכיהיאתחייבאתהמועצהרקאםנחתמהעלידוכאמור;

ידובהתאםלמבחניםלתמיכה;נדחה,בצו,מועדביטולןשלהוראותסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,כולןאוחלקן,לפיסעיףקטן)א(,יראולענייןסעיףקטןזה,

אתהמועדהנדחהכאמורכיוםתחילתושלחוקזהע

עלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,ביוםתחילתושלחוקזה,כלהזכויותוטובות )ד(
ההנאהשלהמועצהעקבכספיםשהוקצוכדיןעלידהלפיסעיף9)ב1()6(לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יועברולמדינהויראואותןכזכויות

וטובותהנאהשלהמדינהע

מישמונהכחברהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף4)א()4(עד)7(לחוק )ה(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,יחדללכהןבתפקידוביום

תחילתושלחוקזהע

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,תעבירהמועצהלמדינהאתיתרות11ע )א(
המזומנים,וכןאתכלהכנסותהמימוןשהתקבלובמועצהמהשקעתיתרותהמזומניםע

החוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותשעה

את שילווה חשבון רואה ימנה והספורט התרבות משרד של הכללי המנהל )ב(
פעילותהמועצה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדהמועדשבותעבירהמועצה
להסדרההימוריםבספורטלמדינהאתיתרותהמזומניםוהכנסותהמימוןכאמורבסעיף

קטן)א(,ולענייןזהיחולוהוראותאלה:

לשימוש הנוגעות הפעולות כל את לבצע מוסמך יהיה החשבון רואה )1(
ביתרותהמזומניםאוביתרתההכנסות,אולהתחייבויותהכספיותשלהמועצה,

ולקבלכלמידעהנוגעלהן;

ניהול של המידע למערכות גישה החשבון לרואה תיתן המועצה )2(
ההתחייבויותהכספיותוהנכסים;

התחייבותכספיתמטעםהמועצהלאתחייבאותה,אלאאםכןחתםעליה )3(
גםרואההחשבון,והתחייבותכספיתשלאנחתמהכאמור-בטלה;

עלכלהתחייבותכספיתמטעםהמועצהיצויןבכתבכימונהלמועצהרואה )4(
חשבוןלפיסעיףזהוכיהיאתחייבאתהמועצהרקאםנחתמהעלידוכאמור;

וטרם בספורט ההימורים להסדר לחוק 9)ב1( סעיף לפי
מוצע זה, ולעניין המוצע, החוק תחילת יום עד שולמו
כימשרדהתרבותוהספורטישלםאתהכספיםשהוקצו

כאמורכאילוהוקצועלידובהתאםלמבחניםלתמיכהע

כמוכןמוצע,בהתאםלשינויהמוצעלניתוקתחום
הספורטמרווחיהימורים,לקבועכיכלהזכויותוטובות
ההנאהשעמדולזכותהמועצהעקבכספיםשהוקצוכדין
עלידהלפיסעיף9)ב1()6(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,
כנוסחוערבתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2019,
יועברולמדינהביוםתחילתושלהחוקהאמור,ויראואותן

כזכויותוטובותהנאהשלהמדינהע

להסדר לחוק 4 לסעיף המוצע לתיקון בהתאם
ההימוריםבספורט,בענייןהרכבהמועצה,כמתוארלעיל,
מוצעלקבועכימישמונולמועצהכנציגיהוועדהאולימפי,
ההתאחדותלכדורגל,איגודהכדורסלואיל"ת-התאחדות
ישראליתלספורטתחרותילאאולימפי,לפיסעיף4)א()4(

לכהן יחדלו בספורט, ההימורים להסדר לחוק )7( עד

חוק של תחילתו ביום במועצה כנציגים בתפקידם
נוכח לעיל, כאמור וזאת, ,2019 הכלכלית ההתייעלות

הניתוקהמוצעביןתחוםהספורטלביןרווחיהימוריםע

כאמורלעיל,בהתאםלהסדרהמוצע,החלביום  סעיף 11 
רווחי ,)2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת כ"ד 
המועצהלאיממנועודאתתחוםהספורטויועברולהכנסות
המדינהענוכחהשינויהאמור,מוצעלקבועהוראתשעה
ולפיהתיעשההעברהחד–פעמיתשליתרותהמזומנים,
כהגדרתןבסעיף11)ג(לתיקוןהמוצע,וכןשלכלהכנסות
המימוןשהתקבלומהשקעתן,ושנצברובמועצהעדלמועד
האמורעעודמוצע,כדילאפשרמעבריעילומיטבישליתרת
ההכנסות,יתרותהמזומניםוההתחייבויותהכספיותשל
המועצה,כאמורלעיל,כיימונהרואהחשבוןשילווהאת
שלרשות לכך ויביא המעבר בתקופת המועצה פעילות
ההתחייבויות צבר אודות על המידע יעמוד המדינה
הנכסים לגביהן, המועצה בנעלי תיכנס שהמדינה

וההקצאותשלהמועצה,הרלוונטייםלענייןע
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התחייבויותכספיותשניתנואוסכומיםמיתרותהמזומנים,לאישולמואו )5(
יועברו,אלאאםכןנחתמועלידירואההחשבוןע

בסעיףזה- )ג(

"המועצה"-המועצהלהסדרההימוריםבספורטכמשמעותהבחוקלהסדר
ההימוריםבספורט;

"התחייבותכספית"-התחייבותכספית,הקשורהלהקצאהלפיסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,לרבותבחוזה,
בכתבהתחייבות,במסמכיתשלוםאובהסדרפשרההמוגשלביתמשפט

אולביתדיןכדילקבלתוקףשלפסקדין;

"יתרתההכנסות"-כהגדרתהבחוקלהסדרההימוריםבספורט;

"יתרותהמזומנים"-סךהסכומיםשהמועצההקצתהלחלוקהכתמיכה,לפי
סעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוק

זה,אךטרםהועברובפועללמקבליהתמיכהע

בחוקהספורט,התשמ"ח-101988)בפרקזה-חוקהספורט(-12עתיקוןחוקהספורט

בסעיף1,ההגדרות"המועצהלהסדרההימוריםבספורט","הוועדההציבורית", )1(
"חוקלהסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"-יימחקו;

בסעיף9ב,המילים"אולפיחוקלהסדרההימוריםבספורט"-יימחקו; )2(

בסעיף17א)ב(- )3(

ברישה,במקום"19חברים"יבוא"20חברים"; )א(

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בפסקה)6(,במקום"אונבחריהן"יבוא"שהואמנהלמחלקתספורטברשות )ג(
המקומית";

לפסקה )1( סעיף 12

מוצעלמחוקאתההגדרות"המועצהלהסדר 
בספורט", ההימורים להסדר "חוק בספורט", ההימורים
ו"יתרתההכנסות",אשרבהתאםלשינויהמוצעלאיהיה
אזכורשלהןבחוקהספורט,נוכחהניתוקהמוצעביןתחום
הספורטלביןרווחיהימורים,וכפועליוצאניתוקביןחוק
הספורטלביןחוקלהסדרההימוריםבספורט,וביןהמועצה
הלאומיתלספורטלביןהמועצהלהסדרההימוריםבספורטע
עודמוצעלמחוקאתההגדרה"הוועדההציבורית",הואיל
ומוצעלבטלאתהוועדההאמורה;זאת,משוםשהוועדה
הלאומית למועצה מייעץ גוף מהווה כיום הציבורית
לקבוע מוצע המוצע, החדש להסדר ובהתאם לספורט,
לשרים מייעץ גוף תהווה לספורט הלאומית שהמועצה
בענייניספורט,ולכןהוועדההציבוריתתהווהגורםמייעץ

שני,באופןשייצורבירוקרטיהמיותרתע

לפסקה )2(

סעיף9בלחוקהספורטקובעכיהתאחדותאואיגוד
המקבליםתמיכהלפיחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,
אולפיהחוקלהסדרההימוריםבספורט,ומחזורהעסקים

השנתישלהםעולהעלמיליוןוחצישקליםחדשים,יהוו
רשותציבוריתלענייןחוקחופשהמידע,התשנ"ח-1998,
למעטלגבימידעמסוים,כמפורטבסעיףעבהתאםלשינוי
מרווחי הספורט בתחום התמיכה ניתוק בדבר המוצע
הימורים,הרישלאייתמכועודהתאחדויותאואיגודים
לפיהחוקלהסדרההימוריםבספורט,ולכןמוצעלמחוק
בסעיףהאמוראתההתייחסותלתמיכהלפיחוקלהסדר

ההימוריםבספורטע

לפסקאות )3( ו–)4(

של הקמתה את מסדיר הספורט לחוק 17א סעיף
המועצההלאומיתלספורטואתהרכבהעמעתשהמועצה
להסדרההימוריםבספורטתהיהמוסמכתלארגןולערוך
הימוריםעלתוצאותשלמשחקיותחרויותספורטבלבד,
בעודכללההקצאההציבוריתלתמיכהבתחוםהספורט
תיקבעבתקציבמשרדהתרבותוהספורט,באופןשינותק
הקשרביןרווחיהימוריםלביןתמיכהבתחוםהספורט,
הרישייצוגתחוםההימוריםבמועצההלאומיתלספורט
עלידינציגהמועצהלהסדרההימוריםבספורטשיהיה
חברבהאונציגמפעלהפיסשיהיהמשקיףבה,אינועולה

ס"חהתשמ"ח,עמ'122;התשע"ז,עמ'548ע 10
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אחריפסקה)13(יבוא: )ד(

שנינציגיםשלהתאחדויותאואיגודים,שאינםמיוצגיםעלידי )14("
נציגיםאחריםבמועצהע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

)ב(,לאימונהמי )14(שבסעיףקטן )4(עד במינוילפיפסקאות ")ג1(
שעוסקבתחוםההימוריםוההגרלותע";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ו(

בסעיף17ז,במקום"עשרהמבין"יבוא"רוב"; )4(

בכותרתסימןב'לפרקג',המילים"והוועדההציבורית"-יימחקו; )5(

בסעיף17י- )6(

)1(,בסופהיבוא"לשםקידומםופיתוחםשלהפעילותהגופנית בפסקה )א(
והספורטבישראל";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

לייעץלשרבענייןקביעתאמותהמידהלתמיכהבתחוםהספורט;"; )3("

בפסקה)4(,במקום"לקבוע,באישורהשרים,את"יבוא"לייעץלשריםבעניין )ג(
קביעת";

אחריפסקה)4(יבוא: )ד(

לגבשהמלצותבנושאיםבתחוםהספורטשהשראושרהאוצר, ")4א(
ביקשושתדוןבהם,וההמלצותיובאולעיוןהשריםע";

פסקה)5(-תימחק; )ה(

סעיפים17יאעד17יג-בטלים; )7(

אחריפסקה)13(יבוא: )ד(

שנינציגיםשלהתאחדויותאואיגודים,שאינםמיוצגיםעלידי )14("
נציגיםאחריםבמועצהע";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

)ב(,לאימונהמי )14(שבסעיףקטן )4(עד במינוילפיפסקאות ")ג1(
שעוסקבתחוםההימוריםוההגרלותע";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ו(

בסעיף17ז,במקום"עשרהמבין"יבוא"רוב"; )4(

בכותרתסימןב'לפרקג',המילים"והוועדההציבורית"-יימחקו; )5(

בסעיף17י- )6(

)1(,בסופהיבוא"לשםקידומםופיתוחםשלהפעילותהגופנית בפסקה )א(
והספורטבישראל";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

לייעץלשרבענייןקביעתאמותהמידהלתמיכהבתחוםהספורט;"; )3("

בפסקה)4(,במקום"לקבוע,באישורהשרים,את"יבוא"לייעץלשריםבעניין )ג(
קביעת";

אחריפסקה)4(יבוא: )ד(

לגבשהמלצותבנושאיםבתחוםהספורטשהשראושרהאוצר, ")4א(
ביקשושתדוןבהם,וההמלצותיובאולעיוןהשריםע";

פסקה)5(-תימחק; )ה(

סעיפים17יאעד17יג-בטלים; )7(

בקנהאחדעםמטרותהמועצהותפקידיה,ומוצעלתקן
בהתאםאתסעיף17אלחוקהספורטעכמוכן,מוצעלהגדיל
אתהייצוגבמועצההלאומיתלספורטשלנציגיםמתחום
הספורטולקבועשייווספושנינציגיםשלהתאחדויותאו
איגודיםשאינםמיוצגיםעלידינציגיםאחריםבמועצה,
וכינציגהרשויותהמקומיותהאמורבסעיף17א)ב()6(לחוק
המקומיתע ברשות ספורט מחלקת מנהל יהיה הספורט
בהתאםלכךמוצעלהגדילאתמספרהחבריםבמועצה
הלאומיתלספורטמ־19ל־20עעודמוצעלתקןאתסעיף17ז
לחוקהספורטכךשהמנייןהחוקילקיוםישיבותהמועצה
הלאומיתלספורטיהיהרובמביןחבריה,במקוםעשרה

חבריםכפישקבועכיוםבסעיףהאמורע

לפסקאות )5( עד )7( 

סעיף17ילחוקהספורטקובעאתתפקידיהמועצה
בין כוללים, אלה תפקידים כיום, לספורטע הלאומית
השאר,קביעהשלאמותהמידהושלהסכומיםלחלוקה
להסדר לחוק 9)ב1( סעיף לפי הספורט בתחום כתמיכה
להקצאה התקציב שכלל מעת בספורטע ההימורים
הציבוריתלתחוםהספורטבישראליעוגןבתקציבהמדינה,

והתמיכותבתחוםהספורטייעשובהתאםלחוקיסודות
התקציב,התשמ"ה-1985,אולהוראותתקנוןכספיםומשק
המפורסמותעלידיהחשבהכללי,הרישהממונהעלסעיף

התקציביקבעאתאמותהמידהשלפיהןהואיחולקע

כך הספורט לחוק 17י סעיף את לתקן מוצע לכן,
שהמועצההלאומיתלספורט,כגוףשישבוייצוגלגופי
הספורטהעיקרייםבישראלוהואבעלהידעוהמומחיות
לשר המייעץ המקצועי הגורם תהיה הספורט, בתחום
התרבותוהספורטלענייןקביעתאמותהמידהלתמיכה,
לענייןקביעתמדיניותכוללתוארוכתטווחבתחוםהספורט
והספורט הפעילותהגופנית של לשםקידומםופיתוחם
האוצר ולשר והספורט התרבות ולשרת ועוד, בישראל

לענייןקביעתתכניתהמיתקניםהלאומיתע

לספורט הלאומית שהמועצה מעת כי מוצע עוד
עצמההפכהלגוףמייעץלשרים,תבוטלהוועדההציבורית,
שהוקמהכגוףמייעץלמועצההלאומיתלספורטלעניין
אמותהמידהלתמיכה,מכיווןשהיוועצותכפולהתיצור
את תסרבל ובהכרח הצדקה לה שאין בירוקרטיה עודף

תהליךקביעתןשלאמותהמידהלתמיכהע
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בסעיף17יד- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"המועצה"יבוא"השרים",במקום"ובאישורהשרים, )א(
תקבע"יבוא"יקבעו"ובמקום"ותפרסמה"יבוא"ויפרסמואותה";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)2(,המילים"ואמותהמידה"-יימחקו; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

סכומיהכספיםשייועדולהקצאהבעבורהקמתםאושדרוגם )4("
שלתשתיותספורטאומיתקניספורט)בפסקהזו-תשתיותאו
מיתקנים(,ולענייןזהרשאיםהשריםלהביאבחשבון,ביןהשאר,

אתהענייניםהאלה:

סוגיהםומספרםשלהתשתיותאוהמיתקנים; )א(

מיקומםשלהתשתיותאוהמיתקנים,בשיםלבלפריסה )ב(
גאוגרפית,לצורכיהפיתוחשלהספורטבישראלאולמצב
הכלכלישלהיישובשבוהםנמצאיםבהתאםלמדדהחברתי-

כלכלישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאומדד
אחרשייראהלשריםהולם;

סוגיהגופיםאשריהיוזכאיםלהקצאתכספיםלשם )ג(
הקמתםאושדרוגםשלתשתיותאומיתקנים)בפסקהזו-

הגופיםהזכאים(;

לוחותהזמניםלביצועההקמהאוהשדרוגשלהתשתיות )ד(
אוהמיתקנים,שבהםיידרשולעמודהגופיםהזכאים;

לפסקה )8(

סעיף17יד)א(לחוקהספורט,בנוסחוהנוכחי,קובעכי
המועצההלאומיתלספורט,לאחרהתייעצותעםהשרים
הממוניםעלמשרדיהממשלההמקציםמשאביםלהקמה
ולשדרוגשלמיתקניספורטובאישורשרהתרבותוהספורט
הלאומית, המיתקנים תכנית את תקבע האוצר, ושר
כך האמור הסעיף את מוצעלתקן ברשומותע ותפרסמה
תכנית את יקבעו האוצר ושר והספורט התרבות ששר
המיתקניםהלאומית,והמועצההלאומיתלספורטתייעץ

להםלגביהע

מוצעלתקןאתסעיף17יד)ב(לחוקהספורטולהוסיףבו
אתפסקה)4(,שבהיפורטוההיבטיםהשוניםשהשריםיהיו
רשאיםלהביאבחשבוןלענייןהועדתכספיםלהקמתםאו
לשדרוגםשלתשתיותספורטאומיתקניספורטעכךלמשל,
מוצעכיהשריםיביאובחשבון,לענייןזה,אתאלה:סוגיהם
ומספרםשלתשתיותהספורטאומיתקניהספורט;מיקומם
שלתשתיותהספורטאומיתקניהספורט,בשיםלבלפריסה
גאוגרפית,לצורכיהפיתוחשלהספורטבישראלאולמצב

הכלכלישלהיישובהרלוונטי;סוגיהגופים,לרבותרשויות
מקומיות,שיהיוזכאיםלהקצאתכספיםלצורךהקמהאו
שדרוגשלתשתיתספורטאומיתקןספורט,ועודעיובהר
כיההיבטיםהשוניםהמנוייםבפסקה)4(המוצעתלסעיף
17יד)ב(לחוקהספורטאינםממצים,כךשהשריםיוכלו
להתחשבבהיבטיםנוספיםשייראולהםרלוונטייםלעניין
זהעמבחניהתמיכהאוהקריטריוניםהרלוונטייםלהקצאת
כספיםמסוגאחר,שייקבעועלידימשרדיהממשלהשיקצו
משאביםלהקמהולשדרוגשלתשתיותספורטאומיתקני

ספורט,יתבססועלהוראותתכניתהמיתקניםהלאומיתע

בהתאםלאמורלעיל,מוצעלתקןאתסעיף17יד)ב()2(
לחוקהספורט,שבנוסחוהיוםקובעכיתכניתהמיתקנים
הלאומיתתכלול,ביןהשאר,סדריעדיפויותואמותמידה
להקצאתמשאביםלהקמהולשדרוגשלמיתקניספורט,
ולמחוקאתהמילים"אמותמידה",כדישיהיהברורכי
כלליים, עקרונות קובעת הלאומית המיתקנים תכנית
כאמורלעיל,אשרבהתאםלהםייקבעומבחניהתמיכה
שלמשרדיהממשלהאשריקצומשאביםלהקמהולשדרוג

שלתשתיותומיתקניספורטע
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הנתמכים, המשליםשיידרשמהגופים סכוםהמימון )ה(
והוראותלענייןהמרתהזכאותשלהגופיםהזכאיםלתשתית

אולמיתקןאחריםע";

)ג(,במקום"המועצה,מיוזמתהאולפיפנייתהשרים,תבחן" בסעיףקטן )ג(
יבוא"השריםיבחנו"והסיפההחלבמילים"החליטההמועצה"-תימחק;

בסעיףקטן)ד(,פסקה)2(-תימחק; )ד(

בסעיףקטן)ו(,במקום"למועצה"יבוא"לשריםולמועצה"ע )ה(

תיקוןחוקהספורט
-תחילהוהוראות

מעבר

תחילתושלחוקהספורטכנוסחובסעיף12לחוקזה,למעטמחיקתןשלההגדרות13ע )א(
"חוקלהסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"שבסעיף1לחוקהספורט,כנוסחו
בסעיף12)1(לחוקזה,ומחיקתהשלפסקה)2(שלסעיף17יד)ד(לחוקהספורט,כנוסחו

בסעיף12)8()ד(לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

אמותמידהשנקבעולפידיןלענייןחלוקתיתרתההכנסות,לפיסעיף9)ב1(לחוק )ב(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערביוםהתחילה,ועמדובתוקפןערביוםהתחילה,
ימשיכולחולעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,לענייןתמיכהבתחוםהספורט,

כלעודלאשונואובוטלולפיכלדיןע

מישמונהכחברהמועצההלאומיתלספורטלפיסעיף17א)ב()5(לחוקהספורט, )ג(
כנוסחוערביוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

מישמונהכחברהוועדההציבוריתלפיסעיף17יאלחוקהספורט,כנוסחוערב )ד(
יוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

הנתמכים, המשליםשיידרשמהגופים סכוםהמימון )ה(
והוראותלענייןהמרתהזכאותשלהגופיםהזכאיםלתשתית

אולמיתקןאחריםע";

)ג(,במקום"המועצה,מיוזמתהאולפיפנייתהשרים,תבחן" בסעיףקטן )ג(
יבוא"השריםיבחנו"והסיפההחלבמילים"החליטההמועצה"-תימחק;

בסעיףקטן)ד(,פסקה)2(-תימחק; )ד(

בסעיףקטן)ו(,במקום"למועצה"יבוא"לשריםולמועצה"ע )ה(

תחילתושלחוקהספורטכנוסחובסעיף12לחוקזה,למעטמחיקתןשלההגדרות13ע )א(
"חוקלהסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"שבסעיף1לחוקהספורט,כנוסחו
בסעיף12)1(לחוקזה,ומחיקתהשלפסקה)2(שלסעיף17יד)ד(לחוקהספורט,כנוסחו

בסעיף12)8()ד(לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

תיקוןחוקהספורט
-תחילהוהוראות

מעבר

אמותמידהשנקבעולפידיןלענייןחלוקתיתרתההכנסות,לפיסעיף9)ב1(לחוק )ב(
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערביוםהתחילה,ועמדובתוקפןערביוםהתחילה,
ימשיכולחולעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(,לענייןתמיכהבתחוםהספורט,

כלעודלאשונואובוטלולפיכלדיןע

מישמונהכחברהמועצההלאומיתלספורטלפיסעיף17א)ב()5(לחוקהספורט, )ג(
כנוסחוערביוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

מישמונהכחברהוועדההציבוריתלפיסעיף17יאלחוקהספורט,כנוסחוערב )ד(
יוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

לסעיפים קטנים )א(, )ב( ו–)ה( סעיף 13

כדילאפשרלמשרדהתרבותוהספורטלהיערך 
התמיכה מבחני הכנת להכנת הנוגע בכל בהקדם
שיידרשולצורךיישוםההסדרהמוצע,מוצעלקבועכי
מועדתחילתושלהתיקוןהמוצעלחוקהספורט,כנוסחו

חוק של פרסומו ביום יהיה המוצע, לתיקון 12 בסעיף
עניינים כמה למעט זאת, ;2019 הכלכלית ההתייעלות
ביום יהיה התחילה מועד שלגביהם להלן, שיפורטו
תחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2019,קרי,יוםכ"ד
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019()בפרקזה-יוםהתחילה

שלחוקההתייעלותהכלכלית2019(ע

הספורט לגופי התמיכה כי להבטיח כדי ואולם
הנתמכיםהיוםתמשיךלהשתלםכסדרה,מוצעלקבועכי
אמותמידהשנקבעוכדיןלחלוקתכספיהמועצהלהסדר
ההימוריםבספורטועמדובתוקפןערביוםהתחילהימשיכו
לחולעדסוףשנת2019,כלעודלאשונואובוטלולפיכל

דיןלפנימועדזהע

עלאףהאמורלעיללענייןמועדתחילתושלהתיקון
המוצעלחוקהספורט,ביוםפרסומושלחוקההתייעלות
מחיקת של תחילתה מועד כי מוצע ,2019 הכלכלית

פסקה)2(שלסעיף17יד)ד(לחוקהספורט,כנוסחובסעיף
12)8()ד(לתיקוןהמוצע,יהיהבמועדמאוחריותר,קריביום
התחילהשלחוקההתייעלותהכלכלית2019,וזאתבהתאם
מועד מוצע האמורע החוק של הכללי התחילה לסעיף
תחילהכאמורלענייןזה,שכןרקמיוםזהתפסיקהמועצה

להקצותכספיםכחלוקהלתמיכותלפיסעיף9)ב1(לחוק
להסדרההימוריםבספורט,ואולםכאמורלעיל,התיקון
המוצעלחוקהספורט,רובוככולו,נכנסלתוקףביוםפרסום
חוקההתייעלותהכלכלית2019,ולכן,ככלשהשריםישנו
אתתכניתהמיתקניםהלאומיתבתקופהשמיוםפרסומו
שלחוקההתייעלותהכלכלית2019עדיוםתחילתו,נדרש

שהיאתחייבגםאתהמועצהע

חוק פרסום שמיום בתקופה כי מוצע במקביל,
את יקראו תחילתו, יום עד 2019 הכלכלית ההתייעלות
שר שיקבע מידה שאמות כך הספורט, לחוק 17יג סעיף
התרבותוהספורטיחייבואתהמועצהלענייןחלוקתיתרת
ההכנסות,גםזאתכדילהבטיחרציפות,באופןשכלעוד
הקצאתהכספיםכחלוקהלתמיכותנעשיתעלידיהמועצה,
בהתאם, אותהע יחייבו והספורט התרבות שר קביעות
"חוק ההגדרות מחיקת של התחילה מועד גם כי מוצע
להסדרההימוריםבספורט"ו"יתרתההכנסות"שבסעיף1
לחוקהספורט,כנוסחובסעיף12)1(לתיקוןהמוצע,אשר
רלוונטיותלהוראותמעבראלה,יהיהביוםהתחילהשל

חוקההתייעלותהכלכלית2019ע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

בהתאםלתיקוניםהמוצעיםלסעיפים17א)ב()5(ו־17יא
לחוקהספורט,כמתוארלעיל,מוצעלקבועכהוראתמעבר,
כימישמונהלפיהסעיפיםהאמורים,כנוסחםערבפרסומו
שלחוקההתייעלותהכלכלית2019,בהתאמה,למועצה
ההימורים להסדר המועצה כנציג לספורט הלאומית
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בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,יקראו )ה(
אתחוקהספורטכךשלפניסעיף17ידיבוא:

"אמותמידה
לתמיכהותחולתן

השררשאילקבועאמותמידהלתמיכה;קבעהשראמות17יגע )א(
מידהלתמיכה,יפרסמןברשומותע

להסדר המועצה את יחייבו לתמיכה המידה אמות )ב(
ההימורים להסדר בחוק כמשמעותה בספורט, ההימורים

בספורט,לענייןחלוקתיתרתההכנסותע

בסעיףזה,"אמותמידהלתמיכה"-אמותמידהלתמיכה )ג(
לפיסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,בתשתיות
יסודובמטרותאחרותבספורט,באגודותספורט,בהתאחדויות,
באיגודיםובמועדוניספורטוכןלתמיכהבפעילויותשמטרתן

מניעתאלימותוגזענותבספורטע"

תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט

בחוקאיסוראלימותבספורט,התשס"ח-112008)בפרקזה-חוקאיסוראלימותבספורט(,14ע
בסעיף22)א(,פסקה)10(-תימחקע

תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט

-תחילהוהוראת
מעבר

תחילתושלסעיף22)א(לחוקאיסורהאלימותבספורט,כנוסחובסעיף14לחוק15ע )א(
זה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

מישמונהלחברהמועצהלמניעתאלימותבספורטלפיסעיף22)א()10(לחוקאיסור )ב(
האלימותבספורט,כנוסחוערביוםהתחילה,יחדללכהןבתפקידוביוםהתחילהע

פרק ה': ביטוח לאומי
תיקוןחוקהביטוח

הלאומי
הביטוח16ע חוק - זה )בפרק התשנ"ה-121995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק

הלאומי(-

בסעיף223,לפניההגדרה"גמלתסיעוד"יבוא: )1(

בספורטאוכנציגהוועדההציבורית,יחדללכהןבתפקידו
2019,וזאת ביוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
נוכחהניתוקהמוצעביןתחוםהספורטלרווחיהימורים

ונוכחביטולהוועדההציבוריתע

בספורט, אלימות איסור לחוק 22 סעיף  סעיפים
התשס"ח-2008,קובעאתהרכבהשלהמועצה  14 ו־15

שהמועצה מעת בספורטע אלימות למניעת 
להסדרההימוריםבספורטתהיהמוסמכתלארגןולערוך
הימוריםעלתוצאותשלמשחקיספורטותחרויותספורט
בתחום לתמיכה הציבורית ההקצאה כלל בעוד בלבד,
הספורטתיקבעבתקציבמשרדהתרבותוהספורט,באופן
שינותקהקשרביןרווחיהימוריםלביןהתמיכהבתחום
הספורט,הרישייצוגתחוםההימוריםבמועצהלמניעת
להסדר המועצה ראש יושב ידי על בספורט אלימות
מינה שהוא במועצה אחר חבר או בספורט ההימורים
לענייןזה,אינונדרשעודעלכן,מוצעלתקןאתסעיף22)א(

לחוקהאמור,ולמחוקאתפסקה)10(שבוע

מי כי מעבר, כהוראת לקבוע מוצע לכך, בהתאם
שמונהלמועצהלמניעתאלימותבספורטכנציגהמועצה

כנציג בתפקידו לכהן יחדל בספורט, ההימורים להסדר
במועצהביוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית2019ע

פסקאות )1(, )2( ו–)7( סעיף 16 

המוסדלביטוחלאומי)להלן-המוסד(משלם 
שנה מדי אלףזכאים כיוםכ־1ע6מיליארדש"חלכ־170

לגמלתסיעוד,לשםמימוןהטיפולהסיעודיהניתןלהםע

גמלתהסיעודמשתלמתמכוחסעיף224לחוקהביטוח
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוק
מליקוי שכתוצאה מבוטח כי הקובע הלאומי(, הביטוח
מתקייםבוהאמורבאחתמפסקאות)1(,)1א(,או)2(שלהלן
זכאילגמלתסיעודחודשית,בהיקףכמפורטבאותןפסקאות

ואלוהן:

הואתלויבמידהרבהבעזרתהזולתלביצוערוב )1("
פעולותהיום־יום,אוזקוקלהשגחה-75ע9יחידותשירות

לשבוע;

הזולת בעזרת מאוד רבה במידה תלוי הוא )1א(
לביצוערובפעולותהיום־יום,ברובשעותהיממה-16

ס"חהתשס"ח,עמ'878;התשע"ח,עמ'125ע 11

ס"חהתשנ"ה,עמ'201;התשע"ח,עמ'85ע 12
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""בדיקתתלות"-בדיקתמידתהתלותבעזרתהזולת,בביצועפעולותהיום–יום
אולענייןהצורךבהשגחה;";

בסעיף224- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום")1(,)1א(,או)2("יבוא")1(עד)6("; )1(

במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(יבוא: )2(

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000 )1("
שקליםחדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעל

ידיהמוסדלפיסעיףקטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10 )2(
יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-14 )3(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-17יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-18 )4(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-21יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-22 )5(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-26יחידותשירותלשבוע;

""בדיקתתלות"-בדיקתמידתהתלותבעזרתהזולת,בביצועפעולותהיום–יום
אולענייןהצורךבהשגחה;";

בסעיף224- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום")1(,)1א(,או)2("יבוא")1(עד)6("; )1(

במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(יבוא: )2(

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000 )1("
שקליםחדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעל

ידיהמוסדלפיסעיףקטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10 )2(
יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-14 )3(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-17יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-18 )4(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-21יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-22 )5(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-26יחידותשירותלשבוע;

יחידותשירותלשבוע,ואםאיןבידוהיתראושההיתר
19 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק אינו והוא הותלה

יחידותשירותלשבוע;

כל לביצוע הזולת בעזרת לחלוטין תלוי הוא )2(
פעולותהיום־יוםבכלשעותהיממה,אוזקוקלהשגחה
מתמדת-18יחידותשירותלשבוע,ואםביןבידוהיתראו
שההיתרהותלהוהואאינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד

-22יחידותשירותלשבועע"

מכוחהוראותפסקאותאלהגמלתהסיעודמשתלמת
כיוםבשלושרמותשונות,עלפימידתהתלותשלהזכאי
לגמלהבעזרתהזולת-במידהרבה,רבהמאודאולחלוטיןע
זונקבעתבאמצעותמבחןתפקודי,המבוצע מידתתלות
עלידימעריכיםמקצועיים,והיאבאהלידיביטויבמספר
נקודות ל־11 5ע2 בין כיום הנע הזכאי שמקבל הנקודות

תלותע

הסיעודהנוכחיהמבוססעלהחלוקה מבנהגמלת
לשלושרמותגמלהאינונותןמענההולםלצורכיהקשיש,
וזאתנוכחהקושילהתאיםאתמידתהסיועלמידתהתלות

שלהזכאיבאמצעותחלוקהלשלושרמותגמלהע

של ו–)2( )1א( ,)1( שפסקאות מוצע לכך בהתאם
סעיף224לחוקהביטוחהלאומייתוקנועלידייצירתשש
רמותתלות,שייקבעועלפימספרהנקודותשיקבלהזכאי

בביצוע שלו התלות מידת את הבודקת תלות בבדיקת
פעולותהיום–יוםאולענייןהצורךבהשגחהערמתהתלות
בהיימצאהזכאיתקבעאתגובההגמלהותאפשרמתן

מענההולםלצרכיםהסיעודייםשלוע

כיוםמשתלמתגמלתהסיעוד,ככלל,באמצעותשירותים
בעיןהכולליםטיפולסיעודיבבית,טיפולבמרכזיום,אספקת
מוצריספיגהוכיוצאבאלה)להלן-יחידותשירות(עעלפי
התיקוןהמוצערמותהתלותהשונות,למעטרמתהתלות
הראשונהיקבעואתשווייחידותהשירותלויהיהזכאימקבל
הגמלהעברמתהתלותהראשונה,לגביהמידתהתלותשל
הזכאינמוכהבהשוואהלרמותהתלותהגבוהות,מוצעלקבוע
כיהזכאייקבלחלףהגמלהבעיןסכוםשל1,000ש"חעלהלן
יפורטסךיחידותהשירותלהםיהיהזכאימקבלהגמלה

שנמצאברמותהתלותהשנייהעדהשישית:

זכאיהמבוטחלגמלת יהיה השנייה התלות ברמת 1ע
סיעודבשיעורהשווהל־75ע9יחידותשירות;

ברמתהתלותהשלישיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 2ע
סיעודבשיעורהשווהל־12יחידותשירות;

ברמתהתלותהרביעיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 3ע
סיעודבשיעורהשווהל־16יחידותשירות;

ברמתהתלותהחמישיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 4ע
סיעודבשיעורהשווהל־21יחידותשירות;
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מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-26 )6(
יחידותשירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והוא

אינומעסיקעובדזרבענףהסיעוד-30יחידותשירותלשבועע";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"225)ג("יבוא")ה(ו–)ו("ובמקום"בסעיףקטן)א()1(, )ב(
)1א(או)2("יבוא"בסעיפיםקטנים)א()1(עד)6(";

בסעיףקטן)ג(,אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

")1א(השררשאילקבועטופסשימלאמישאיתוהתקשרהמוסדלשם
ביצועבדיקתהתלותשלהמבוטח";

בסעיף225- )3(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"306"יבוא"ובכפוףלאמורבסעיףקטן)ה("; )א(

בסעיףקטן)ג(,במקום"רק"יבוא"גם"; )ב(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

)6(יקבללידיו מבוטחשחלותעליוהוראותסעיפים224)א()2(עד ")ה(
בכסףאתשווייןשל4יחידותשירותמתוךסךהיחידותשהואזכאילהןע

עלאףהוראותסעיףקטן)ה(,מבוטחיהיהרשאילבחורלקבלאת )ו(
זולמוסד; גמלתהסיעודביחידותשירותבלבדאםהודיעעלבחירתו

המוסדרשאילקבועאתדרךמתןההודעהע

ההתייעלות חוק של תחילתו ערב לגמלה זכאי שהיה מבוטח )ז(
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנת2019(,התשע"ח-

2018,ולאמסרהודעהלמוסד,יקבללידיואתשווייןשל4יחידותהשירות
כאמורבסעיףקטן)ה(,ומגמלתויופחתובהתאמה4יחידותשירותשל
טיפולאישיבמבוטחבביתו,כמשמעןבפרט)1(בלוחח'2;לאהיולמבוטח

האישי הטיפול שעות מתוך היתרה תופחת כאמור, שירות יחידות 4
במבוטחבמרכזיוםכמשמעןבפרט)2(בלוחח'2";

בסעיף225א- )4(

בסעיףקטן)א(,פסקה)3(-תימחק; )א(

ברמתהתלותהשישיתיהיהזכאיהמבוטחלגמלת 5ע
סיעודבשיעורהשווהל־26יחידותשירות;

שברמת כך כיום הקיים המצב את לשמר מוצע
התלותהשלישיתואילךתינתןתוספתשל3עד4יחידות
שירותלמישמקבלאתהטיפולבאמצעותמטפלישראלי,

והכולכמפורטבאותוסעיףע

עקבהשינוייםהמוצעיםלעילברמותהגמלותיקון
סעיף224לחוק,מוצעלתקןבהתאםאתלוחח'2,כאמור

בפסקהע

פסקאות )3( ו–)4( 

מוצעלקבועכיזכאילגמלהשחלותעליוהוראות
)2()א()2(בסעיף )6(,כנוסחןבפסקה סעיפים224)א()2(עד
16,יקבללידיובכסףאתשווייןשל4יחידותשירותמתוך
סךהיחידותשהואזכאילהןעזאת,מתוךהנחהכיגמלה

בכסףתאפשרלוגמישותרבהיותרבשימושבגמלהלשם
קבלתמענהמיטבילצרכיוהשונים,אשראינםנכללים
במסגרתהשירותיםבעיןשלהםהואזכאיעבמטרהלאפשר
למבוטחלהמשיךולקבלאתכלגמלתהסיעודבעיןמוצע
להותירבידיואתהבחירהולהודיעעלבחירתוזולמוסדע
מבוטחשלאבחרלהמשיךולקבלגמלהבעין,יקבלןבכסף
כאמורויופחתומגמלתו4יחידותשירותבעיןתחילהמתוך
שעותהטיפולבבית,ולאחרמכן,אםלאהיומספיקיחידות

להפחתה,מתוךשעותהטיפולבמרכזיוםע

בהמשךלאמורמוצעלתקןאתסעיף225א,הקובע
תשלוםגמלתסיעודבכסףלמישמקבלשירותיסיעודבידי
מטפלמקצועישאינוקרובמשפחתושלהזכאילגמלה,
ברובשעותהיממה,שישהימיםבשבועלפחותכךשגם
הואיהיהרשאילבחורלקבלאתהגמלהביחידותשירות

וכןלשנותאתבחירתומעתלעתע
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בסעיףקטן)ג(,במקוםהאמורבויבוא"מישזכאילגמלהבכסףלפיסעיף )ב(
זה,רשאילבחורלקבלאתהגמלהביחידותשירות,ורשאילשנותאתבחירתו

מעתלעתע";

בסעיף225ג- )5(

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )א(

העבירהמוסדניכויכאמורבסעיףזהלחשבוןהבנק,יחולולגבי ")ה(
הסכומיםשהועברוהוראותלפיפסקאות)א(עד)ה(ו–)ז(עד)ט(לסעיף

1יאלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991ע";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

הוראותסעיףזהייכנסולתוקףביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר ")ז(
2019(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםזהואילךע";

אחריסעיף328יבוא: )6(

"העברתסכום
שנתיממבטח

למוסדבעד
תאונותדרכים

היההמקרהשחייבאתהמוסדלשלםגמלהלפיחוק328אע )א(
זהמשמשעילהגםלחייבמבטחלפיחוקהפיצוייםורשאי
עתיד שהוא או ששילם גמלה על פיצוי לתבוע המוסד

לשלמהלפיסעיף328)א(,יחולוהוראותאלה:

לאתוגשתובענהכאמורבסעיף328)א(אודרישה )1(
כאמורבסעיף328)א2(נגדמבטח,ולאתחולעלמבטח

חובתדיווחלפיסעיף328)א1(ו–)א2(;

בסעיףקטן)ג(,במקוםהאמורבויבוא"מישזכאילגמלהבכסףלפיסעיף )ב(
זה,רשאילבחורלקבלאתהגמלהביחידותשירות,ורשאילשנותאתבחירתו

מעתלעתע";

בסעיף225ג- )5(

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )א(

העבירהמוסדניכויכאמורבסעיףזהלחשבוןהבנק,יחולולגבי ")ה(
הסכומיםשהועברוהוראותלפיפסקאות)א(עד)ה(ו–)ז(עד)ט(לסעיף

1יאלחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991ע";

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )ב(

הוראותסעיףזהייכנסולתוקףביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר ")ז(
2019(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםזהואילךע";

אחריסעיף328יבוא: )6(

"העברתסכום
שנתיממבטח

למוסדבעד
תאונותדרכים

היההמקרהשחייבאתהמוסדלשלםגמלהלפיחוק328אע )א(
זהמשמשעילהגםלחייבמבטחלפיחוקהפיצוייםורשאי
עתיד שהוא או ששילם גמלה על פיצוי לתבוע המוסד

לשלמהלפיסעיף328)א(,יחולוהוראותאלה:

לאתוגשתובענהכאמורבסעיף328)א(אודרישה )1(
כאמורבסעיף328)א2(נגדמבטח,ולאתחולעלמבטח

חובתדיווחלפיסעיף328)א1(ו–)א2(;

פסקה )5( וסעיף 21 

סעיף225ג)ב(לחוקהביטוחהלאומימאפשרלמבוטח
סיעודבכסףלבקש המעסיקשלעובדזרהמקבלגמלת
מהמוסדלהעבירבשמותשלומיםבגובההקבועבסעיף
לחשבוןהבנקאוהפיקדוןשלהעובדהזר,לפיסעיף1יא
לחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991)בפרקזה-חוקעובדים
זרים(;עלפיסעיף225ג)ד(,אםיעשהכןהמבוטחיבואו
התשלומיםשיועברובמקוםהתשלומיםשנדרשמעסיק
הרחבה צו או קיבוצי הסכם לפי פנסיה, לקרן לשלם

לתשלוםלקופתגמללקצבהע

מועדהתחילהשלההוראההאמורהנקבעבסעיף
7)ב(לחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-2015
)בפרקזה-תיקוןמס'162לחוקהביטוחהלאומי(עבאותו
סעיףנקבעכיההוראהתיכנסלתוקףביוםתחילתןשל
תקנותלפיסעיף1יאלחוקעובדיםזרים,לענייןהפקדת
פיקדוןעלידייחידהמעסיקעובדזרבענףהסיעודשלא
במסגרתעסקואומשלחידו,והואיחולעלגמלתסיעוד
המשתלמתבעדהתקופהשמאותויוםואילךעכיווןשלא
נקבעובתקנותעלפיסעיף1יאלחוקעובדיםזריםהוראות
בעניין,איןכיוםאפשרותלמבוטחיחידלבקשמהמוסד

להפקידכספיםבעבורהעובדהזרהמועסקאצלוע

עובדים המעסיקים ליחידים לאפשר שנכון מאחר
זריםבענףהסיעודלהפרישלפיקדון,הןכדילהקלעליהם,
אםהםמעונייניםבכך,והןכדילקדםאתמטרותהפיקדון
ובכללןהבטחתזכויותיושלהעובדהזרועידודיציאתו

לתוקףביוםכ"ד תיכנס שההוראה מוצע מארץבמועד,
גמלה על תחול והיא )2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת
המשתלמתמיוםזהואילךעבמקבילמוצעלבטלאתסעיף
162לחוקהביטוחהלאומישזההיה 7)ב(שלתיקוןמס'

נוסחו:

"תחילתושלסעיף225גלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף
3לחוקזה,ביוםתחילתןשלתקנותלפיסעיף1יאלחוק
עובדיםזרים,לענייןהפקדתפיקדוןעלידייחידהמעסיק
עובדזרבענףהסיעודשלאבמסגרתעסקואומשלחידו,
התקופה בעד המשתלמת סיעוד גמלת על יחול והוא

שמאותויוםואילךע"

עודמוצעלהבהירבחוקאלוהוראותלפיסעיף1יא
לחוקעובדיםזריםשיחולועלההפרשהלפיחוקהביטוח

הלאומיע

פסקה )6(  

סעיף328לחוקהביטוחהלאומימקנהלמוסדזכות
על פיצוי )המזיק(, מעביד שאינו שלישי מצד לתבוע
הגמלאותששילם-ושעתידלשלמןלמבוטחשנפגע)בפרק
זה-הניזוק(עזכותזוהוכרהבפסיקהכזכותהשיבוב)קרי-

המוסדנכנסבנעליהניזוקותובעאתהמזיק(ע

הסעיףהאמורוהפסיקה,העניקלצדהשלישיזכות
לנכותאתהגמלאותהמשתלמותואתהגמלאותשעתידות
להשתלםעלידיהמוסדלניזוקבתאונתדרכיםאובאירוע
נזיקיאחר,מקוםשבועולהכיישתלמומאוחריותר,מתוך
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מבטחיעבירלמוסדאתהסכוםהשנתישנקבע )2(
הפיצוי בשל )3( פסקה לפי לתקנות בהתאם לגביו
כאמור)בסעיףזה-הסכוםהקובע(;ואולםלענייןהקרן
לפיצוינפגעיתאונותדרכים,יקבעשרהאוצר,בתקנות
לפיפסקה)3()ה(,הוראותלענייןאופןהעברתהסכום

הקובע;

שרהאוצריקבעבתקנותאתכלאלה: )3(

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסד )א(
ואופן הכולל( הסכום - זה )בסעיף שנה מדי

חישובו;

אופןעדכונושלהסכוםהכולל,לרבותבשל )ב(
שינוייםשיחולומעתלעתבשיעוריהגמלאות

לפיחוקזה;

בין הכולל הסכום לחלוקת כללים )ג(
הסכום יחושב שלפיהם השונים, המבטחים

הקובעלכלמבטח;

המועדיםלהעברתהסכוםהקובע; )ד(

הוראותלענייןאופןהעברתהסכוםהקובע )ה(
עלידיהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים;

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסד )ו(
שמיום בתקופה שאירעו דרכים תאונות בעד
כ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עדיוםכ"ג
בטבתהתשע"ט)31דצמבר2018(ואשרהמוסד
לאהגישתביעהאודרישהלפיצוילגביהןלפי
סעיף328)א(או)א2(,אופןחלוקתוביןהמבטחים

והמועדיםלתשלוםאותוסכום;

הפיצוייםהמשתלמיםלניזוקעלידיהצדהשלישי,וזאת
ביןאםהגמלאותכברמשתלמותבפועלבאותומועדובין

אםלאו)"ניכוירעיוני"(ע

הביטוח, חברות באמצעות השלישי, הצד משכך,
מנכהכיוםמסכומיהפיצוייםהמגיעיםלניזוקאתסכומי
הגמלאותששולמואושעתידותלהשתלםעלידיהמוסד,
ובמקרהשבוהניזוקטרםפנהלמוסד-הואמקפיאחלקמן
הפיצוישעליולשלםלניזוקבגובההמשוערשלהגמלאות
שהיהמקבלהניזוקלוהיהפונהלמוסד,וזאתעדשיושלמו

ההליכיםמולהמוסדע

סעיף328)א2()4(לחוקהביטוחהלאומימאפשרלמוסד
לקבוע,חלףהאפשרותלהעבירדרישותתשלוםפרטניות

למבטחים,הסדראחרבהסכםבינולביןמבטחע

חלק עם הסכמים על המוסד חתם 1979 בשנת
שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתם מהמבטחים,
זכות למימוש ביחס התשמ"א-1981, )ביטוח(, פיננסיים

השיבובבתביעותלפיחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975)בפרקזה-חוקהפיצויים(,שמטרתםהיתה
לממשאתזכותהשיבובהעומדתלמוסדבלאצורךבניהול
הליכיםמשפטיים,בתמורהלתנאיםמיטיביםלמבטחיםע
בשנים2008עד2010ביטלהמוסדאתההסכמיםהאמורים
עםהמבטחים,ביןהשאר,מןהטעםשההסכמיםלאהשיגו
אתמטרתםהעיקריתשהיתה,כאמור,מניעתהתדיינויות
2014נחתמוהסכמיםחדשיםשאימצו משפטיותעבשנת
אתעקרונותההסכמיםהקודמים,לרבותבדברהתנאים
ההסכמים ואולם למבטחיםע מכוחם שניתנו המיטיבים
בשל למוסד הולם סכום להעברת הביאו לא החדשים

זכותולשיבובע

כדילמצותאתפוטנציאלזכותהשיבובשלהמוסד
בצורההטובהביותר,לשפראתהשירותלאזרח,להפחית
אתהנטלהבירוקרטיואתהעומסעלבתיהמשפטולפשט
אתהליכיההתחשבנותביןהמוסדלביןהמבטחיםבכל
הנוגעלתשלוםפיצוייםלפיחוקהפיצויים,מוצעלקבוע
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תקנותלפיפסקה)3(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר, )4(
באלה:

סךהפיצוייםעלגמלאותשהמוסדשילם )א(
אושהואעתידלשלםלפיחוקהפיצויים,בעד
ו־2011 2010 בשנים שאירעו דרכים תאונות
סעיף לפי ממבטח אותם לתבוע זכאי ושהוא

328)א(;

לוחותוריביתשנקבעובתקנותלפיסעיפים )ב(
113)א(,333ו־369,לענייןהיווןקצבאות;

עלותהסיכוןהטהור,כהגדרתהבסעיף7א )ג(
לפקודתביטוחרכבמנועי;

דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכבחובה )ד(
כמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי,שנגבו
בפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמורמשנת
ההון, שוק רשות לנתוני בהתאם ואילך, 2010

ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר;

שיעוריהגמלאותשנקבעולפיחוקזהע )ה(

בסעיףזה- )ב(

"הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים"-כמשמעותה
בחוקהפיצויים;

"חוקהפיצויים"-חוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975;

תקנותלפיפסקה)3(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר, )4(
באלה:

סךהפיצוייםעלגמלאותשהמוסדשילם )א(
אושהואעתידלשלםלפיחוקהפיצויים,בעד
ו־2011 2010 בשנים שאירעו דרכים תאונות
סעיף לפי ממבטח אותם לתבוע זכאי ושהוא

328)א(;

לוחותוריביתשנקבעובתקנותלפיסעיפים )ב(
113)א(,333ו־369,לענייןהיווןקצבאות;

עלותהסיכוןהטהור,כהגדרתהבסעיף7א )ג(
לפקודתביטוחרכבמנועי;

דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכבחובה )ד(
כמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי,שנגבו
בפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמורמשנת
ההון, שוק רשות לנתוני בהתאם ואילך, 2010

ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר;

שיעוריהגמלאותשנקבעולפיחוקזהע )ה(

בסעיףזה- )ב(

"הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים"-כמשמעותה
בחוקהפיצויים;

"חוקהפיצויים"-חוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975;

כיבכלהקשורלתביעותלפיחוקהפיצויים,חלףהאפשרות
שלהמוסדלהגישתובענהבענייןזהכאמורבסעיף328)א(
כולל התחשבנות הסדר יחול הלאומי, הביטוח לחוק
שבמסגרתומבטחיעבירלמוסדאתהסכוםהשנתישייקבע

לגביובהתאםלתקנות,והכולכמתוארלהלןע

אתסעיף הלאומי לחוקהביטוח להוסיף כך,מוצע
ידי על שיותקנו בתקנות כי ייקבע שבמסגרתו 328א,
על למוסד שיועבר הכולל הסכום ייקבעו האוצר, שר
ידיהמבטחיםמדישנהבעדפיצויעלתשלוםגמלאות
לפי פיצויים לתשלום עילה גם קיימת שבהם במקרים
חוקהפיצויים,אופןחלוקתושלהסכוםהכוללביןכלל
המבטחים,אופןעדכונווהמועדיםלהעברתהסכוםמכל
האוצר שר כי מוצע כאמור, התקנות בקביעת מבטחע
יתחשב,ביןהשאר,בסךהתקבוליםשהמוסדזכאילהם
בעדתאונותדרכיםשהתרחשובשנים2010ו־2011עשנים
אלהנבחרוכיווןשמדוברבשניםהמאוחרותביותרשבהם
מרביתהתיקיםמולהמבטחיםטופלוונסגרו,וכיווןשמדובר
הנוגעים הנתונים של בדיקה נעשתה שלגביהן בשנים
לתיקיםהאמורים;אשרעלכן,מדוברבתקופהשלגביה
עוד עליהםע להסתמך שניתן אמינים נתונים קיימים

מוצע,כיבקביעתהתקנותלענייןזה,יתחשבשרהאוצר
גםבאלה:לוחותוריביתשנקבעולפיסעיפים113)א(,333
ו־369לחוקהביטוחהלאומי,לענייןהיווןקצבאות)כיום,
עלות התשל"ח-1978(; )היוון(, הלאומי הביטוח תקנות
הסיכוןהטהור,כהגדרתהבפקודתביטוחרכבמנועי]נוסח
חדש[,התש"ל-1970;דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכב
חובה,שנגבובפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמור
משנת2010ואילך,בהתאםלנתונירשותשוקההון,ביטוח
וחיסכוןבמשרדהאוצר;ושיעוריהגמלאותשנקבעולפי

חוקהביטוחהלאומיע

לענייןהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,כמשמעותה
בחוקהפיצויים)בפרקזה-הקרן(,מוצעלקבועכישר
האוצריקבעבתקנותהוראותלענייןאופןהעברתהסכום
הקובעעלידיהקרן,למוסדעהוראהזונדרשתלאורהעובדה
שהקרןאינהגובהדמיביטוחועלכןנדרשלקבועלגביה
הוראותמיוחדותבדברהאופןשבויועברוכספיםממנה
למוסדעכךלדוגמה,יכולשייקבעבמסגרתהוראותאלה
כיהסכוםשנקבעכיעלהקרןלשלםלמוסד,ישולםעלידי
מבטח,וזאתלאורהעובדהשהקרןממומנתעלידיציבור

הנהגיםבאמצעותמבטחיםע
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שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו - "מבטח"
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1981,לרבותהקרן

לפיצוינפגעיתאונותדרכים;

"פקודתביטוחרכבמנועי"-פקודתביטוחרכבמנועי
]נוסחחדש[,התש"ל-131970;

"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוקהפיצוייםע";

224)א()1("יבוא )א(,במקום"סעיף )2(,בטורב',בפרטמשנה בלוחח'2,בפרט )7(
)2("יבוא 224)א()1א(או )ב(,במקום"סעיף )3("ובפרטמשנה 224)א()1(עד "סעיפים

"סעיפים224)א()4(עד)6("ע

חוקהביטוח
הלאומי-תקנות

ראשונות

תקנותראשונותלפיסעיף328א)א()3(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוק17ע
זה,יותקנובתוך30ימיםמיוםפרסומושלחוקזהע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתםשלהסעיפיםהמפורטיםבפסקאות)1(עד)6(,ביוםי"זבתמוזהתשע"ח18ע )א(
)1ביולי2018()בפרקזה-יוםהתחילה(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםהתחילה

ואילך:

223כנוסחובסעיף16)1(; )1(

224)א(,)ב(ו–)ג(כנוסחובסעיף16)2()א()1(,)ב(ו–)ג(; )2(

225כנוסחובסעיף16)3(; )3(

225אכנוסחובסעיף16)4(; )4(

225גכנוסחובסעיף16)5(; )5(

לוחח'2כנוסחובסעיף16)7(ע )6(

328א)3( סעיף לפי שיותקנו בתקנות כי מוצע עוד
המוצעלחוקהביטוחהלאומי,ייקבעגםסכוםכוללחד־

דרכים תאונות בגין למוסד יעבירו שהמבטחים פעמי
)1בינואר שאירעובתקופהשמיוםכ"טבטבתהתשע"ד
2014(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31דצמבר2018(ואשר
טרםהוגשהלגביהןתביעהאודרישהלמוסדעזאת,כיוון
שהמוסדטרםהחללטפלעדייןבתיקיםמשניםאלועאשר
לתחום יהיה ניתן ,2018 עד 2014 השנים לעניין כן, על
אתההתנהלותבענייןפיצוייםמכוחחוקהפיצוייםלאור

ההסדרהחדשבלבדע

מספר המוצע, 328א בסעיף לקבוע מוצע כן, כמו
הגדרותהנדרשותלענייןהסעיף,ובכללזההגדרהלמונח
"מבטח";כיווןשלמוסדקיימתזכותשיבובגםכנגדהקרן,
מוצעלהוסיףלהסדרשהוצעלעילמולהמבטחיםגםאת

הקרן,באמצעותהוספתהלהגדרה"מבטח"ע

לאורחשיבותןשלהתקנותשייקבעולפיסעיף  סעיף 17 
328א)א()3(המוצעלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחו 
זו,לשםיישוםההסדרהחדש 16)6(להצעתחוק בסעיף
המוצעלענייןשיבובוההיערכותלקראתיישומו,כמתואר
לעיל,מוצעלקבועסדרזמניםשל30ימיםלהתקנתתקנות

ראשונותלפיסעיף328א)3(המוצעלחוקהביטוחהלאומיע

י"ז מיום יחולו המוצעים התיקונים כי מוצע  סעיף 18 
בתמוזהתשע"ח)1ביולי2018()בפרקזה-יום 
התחילה(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםהתחילה
ואילךעזאת,למעטמספריחידותהשירותהאמוריםבתיקון
אשר בתקופה בהדרגה, יינתנו אלה לחוק; 224 לסעיף
תחילתהביוםהתחילהוסופהביוםט"זבטבתהתשפ"א
)31בדצמבר2020(,ולאחריהתיכנסלתוקפההוראתהקבע
בענייןיחידותהשירותשיינתנובכלאחתמרמותהתלותע

הביטוח לחוק המוצע 328א סעיף הוספת לעניין
הלאומי,כנוסחובסעיף16)6(להצעתחוקזו,מוצעכימועד
תחילתושלתיקוןזהיחולביוםתחילתוהמוצעשלחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנת2019(,התשע"ח-2018,קריביוםכ"דבטבתהתשע"ט
תקנות של לתוקף כניסתן במועד או ,)2019 בינואר 1(
ראשונותלפיסעיף328)א()3(המוצעלחוקהביטוחהלאומי
כאמורבסעיף17להצעתחוקזו,לפיהמאוחר)בפרקזה-
יוםהתחילההמאוחר(;זאת,לאורחשיבותןשלהתקנות
המוצע 328א סעיף לפי החדש ההסדר ליישום כאמור,
לחוקהביטוחהלאומיעעודמוצעלקבועכיהשינויהמוצע

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320ע 13
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תחילתןשלפסקאות)1(עד)6(בסעיף224)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחןבסעיף )ב(
16)2()א()2(ביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ע

תחילתושלסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,ביום )ג(
תחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותכאמורבסעיף17לחוק

זה,לפיהמאוחר)בפרקזה-יוםהתחילההמאוחר(ע

סעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,יחוללגביתאונות )ד(
דרכיםשאירעומיוםהתחילההמאוחרואילך,וכןלגביתאונותדרכיםשאירעובתקופה
שמיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עדערביוםהתחילההמאוחרואשרהמוסד
לאהגישתביעהאודרישהלפיצוילגביהןלפיסעיף328)א(או)א2(לחוקהביטוח
הלאומיעדערביוםהתחילההמאוחר;לענייןזה,"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוק

פיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה-141975ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

מעבר

מבוטחשערביוםהתחילהחלותעליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחוערביום19ע )א(
התחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחובסעיפים
20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,יוסיףלקבלגמלהביחידותשירות,
בהיקףשניתןלוערביוםהתחילה,אלאאםכןהודיעלמוסדכיבחרלקבלאתהגמלה

בכסףע

224)א()1(, קטנים סעיפים הוראות עליו חלות התחילה יום שערב מבוטח )ב(
224)א()1א(ו־224)א()2(,כנוסחםערביוםהתחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליו
הוראותסעיפיםקטנים224)א()2(עד224)א()6(,כנוסחםבסעיפים20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף

16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,ייקבעמספריחידותהשירותשלוהואזכאיעלפי
הגבוהמביןאלה:

מספריחידותהשירותשלוהיהזכאיערביוםהתחילה; )1(

מספריחידותהשירותשלוהואזכאילאחריוםהתחילהע )2(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

שעה

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(יחולו20ע )א(
הוראותאלה:

תחילתןשלפסקאות)1(עד)6(בסעיף224)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחןבסעיף )ב(
16)2()א()2(ביוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(ע

תחילתושלסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,ביום )ג(
תחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותכאמורבסעיף17לחוק

זה,לפיהמאוחר)בפרקזה-יוםהתחילההמאוחר(ע

סעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף16)6(לחוקזה,יחוללגביתאונות )ד(
דרכיםשאירעומיוםהתחילההמאוחרואילך,וכןלגביתאונותדרכיםשאירעובתקופה
שמיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עדערביוםהתחילההמאוחרואשרהמוסד
לאהגישתביעהאודרישהלפיצוילגביהןלפיסעיף328)א(או)א2(לחוקהביטוח
הלאומיעדערביוםהתחילההמאוחר;לענייןזה,"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוק

פיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה-141975ע

מבוטחשערביוםהתחילהחלותעליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחוערביום19ע )א(
התחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליוהוראותסעיףקטן224)א()1(,כנוסחובסעיפים
20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,יוסיףלקבלגמלהביחידותשירות,
בהיקףשניתןלוערביוםהתחילה,אלאאםכןהודיעלמוסדכיבחרלקבלאתהגמלה

בכסףע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

מעבר

224)א()1(, קטנים סעיפים הוראות עליו חלות התחילה יום שערב מבוטח )ב(
224)א()1א(ו־224)א()2(,כנוסחםערביוםהתחילה,ולאחריוםהתחילהיחולועליו
הוראותסעיפיםקטנים224)א()2(עד224)א()6(,כנוסחםבסעיפים20)ב(,)ג(ו–)ד(וסעיף

16)2()א()2(לפרקזה,בהתאמה,ייקבעמספריחידותהשירותשלוהואזכאיעלפי
הגבוהמביןאלה:

מספריחידותהשירותשלוהיהזכאיערביוםהתחילה; )1(

מספריחידותהשירותשלוהואזכאילאחריוםהתחילהע )2(

בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(יחולו20ע )א(
הוראותאלה:

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

שעה

לענייןהסדרהשיבוביחולעלתאונותדרכיםשאירעומיום
התחילההמאוחרואילך,וכןעלתאונותדרכיםשאירעו
בתקופהשמיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(עד
ערביוםהתחילההמאוחרואשרהמוסדלאהגישתביעה

אודרישהלפיצוילגביהןעדהמועדהאחרוןהאמורע

כדילמנועפגיעהפוטנציאליתלרעהבמבוטחים,  סעיף 19 
מוצעלקבועהוראותמעברלמישהיומבוטחים 
מבוטחים, סוגי לשני מתייחסות והן התחילה יום ערב

כמפורטלהלן:

מבוטחים,שערביוםהתחילהחלותעליהםהוראות
סעיףקטן224)א()1(,כנוסחוערביוםהתחילה,דהיינוהם
זכאיםערביוםהתחילהלגמלהלפירמתהתלותהראשונה
בהגדרתההנוכחית,יוסיפולקבלגמלהביחידותשירות,
בהיקףשניתןלהםערביוםהתחילה,אלאאםכןהודיעו

למוסדכיבחרולקבלאתהגמלהבכסףע

מבוטחיםהזכאיםלגמלהלפירמותהתלותהאחרות,
ייקבעמספריחידותהשירותשלוהםזכאיםעלפיהגבוה
יום ערב זכאים הם שלו השירות יחידות מספר מבין
התחילה,ומספריחידותהשירותשלויהיוזכאיםהחל

מיוםהתחילהואילךע

באופן ייעשה הסיעוד בגמלת השינוי כאמור  סעיף 20 
התקציבית התוספת לכך בהתאמה הדרגתיע 
250 חדשים, שקלים מיליון בכ־100 2018 בשנת תגדל
שקלים מיליון 350 ,2019 בשנת חדשים שקלים מיליון
2020,ו־500מיליוןשקליםחדשיםלשנת חדשיםלשנת
2021עבהתאםלכך,תוגדלכמותיחידותהשירותלכלרמת
תלותבמתווההדרגתישיחולבארבעפעימות,המתוארת
ועד התחילה מיום החל זה, בסעיף השעה בהוראות
כניסתהלתוקףשלהוראתהקבעבסעיף16)2()א()2(בשנת

2021ע

ס"חהתשל"ה,עמ'234ע 14

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(במקום )ב(
פסקאות)1(,)1א(ו–)2(שלסעיף224)א(יקראו-

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-16יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-19יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-18יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-22יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-20יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-24יחידותשירותלשבועע"

)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט )ג(
)31בדצמבר2019(במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(שלסעיף224)א(יקראו-

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-16יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-19יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-19יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-23יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-24יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-28יחידותשירותלשבועע"

)1בינואר2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף )ד(
)31בדצמבר2020(במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(שלסעיף224)א(יקראו-
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מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-17יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-20יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-21יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-25יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-26יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-30יחידותשירותלשבועע"

תיקוןחוק
הביטוחהלאומי
)תיקוןמס'162(,

התשע"ו-2015

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-152015,סעיף7)ב(-בטלע21ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכליתתיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(

בחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב222015ע
ו־2016(,התשע"ו-16,2015בסעיף32-

בסעיףקטן)ב1(,במקום"94ע50אחוזים"יבוא"96ע51אחוזים"; )1(

בסעיףקטן)ב2(במקום"57ע53"יבוא"55ע51"ע )2(

אחריסעיףקטן)ב2(יבוא: )3(

בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א ")ב3(
)31בדצמבר2020(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקוםהקטע
החלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווהל–31ע51

אחוזים"ע"

חוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוני

חקיקהליישום
המדיניותהכלכלית

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(-
תחילהותחולה

תחילתושלסעיף32לחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב23ע
לשנותהתקציב2015ו־2016(,התשע"ו-2015,כנוסחובסעיף22לחוקזה,ביוםי"דבטבת

התשע"ח)1בינואר2018(ע

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע2עד3נקודות-1,000שקלים )1("
חדשים;סכוםזהיוצמדלשווייחידתשירות,המפורסםעלידיהמוסדלפיסעיף

קטן)ה(;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע3עד5ע4נקודות-10יחידותשירות )2(
לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-12יחידותשירות )3(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-15יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע6עד5ע7נקודות-17יחידותשירות )4(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-20יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-21יחידותשירות )5(
בשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובדזרבענף

הסיעוד-25יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5ע9עד5ע10נקודות-26יחידות )6(
שירותבשבוע;ואםאיןבידוהיתר,אושההיתרהותלה,והואאינומעסיקעובד

זרבענףהסיעוד-30יחידותשירותלשבועע"

תיקוןחוקבחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-152015,סעיף7)ב(-בטלע21ע
הביטוחהלאומי
)תיקוןמס'162(,

התשע"ו-2015

בחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב222015ע
ו־2016(,התשע"ו-16,2015בסעיף32-

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכליתתיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2015ו־2016(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"94ע50אחוזים"יבוא"96ע51אחוזים"; )1(

בסעיףקטן)ב2(במקום"57ע53"יבוא"55ע51"ע )2(

אחריסעיףקטן)ב2(יבוא: )3(

בתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א ")ב3(
)31בדצמבר2020(יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקוםהקטע
החלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווהל–31ע51

אחוזים"ע"

סעיפים 22 ו־24)1( ו–)2()א( 

שיעור את קובע הלאומי הביטוח לחוק 32 סעיף
כאחוז וזאת למוסד, המדינה אוצר שיקציב השיפוי
לאור המוסד, שיפוי לצורך המוסדע שגבה מהתקבולים

עלותוהניכרתשלתיקוןהחוק,מוצעלהגדילאתשיעור
לחוק עקיפים תיקונים באמצעות וזאת האמור, השיפוי
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לחוק וכן התשע"ז-2016, ו־2018(, 2017 הכספים לשנות

ס"חהתשע"ו,עמ'2ע 15

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ז,עמ'315,התשע"ז,עמ'574ע 16
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

המדיניות
הכלכליתיעדי

התקציבלשנות
התקציב2017

ו־2018(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתיעדיהתקציב24ע
לשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-172016-

בסעיף103)1(,במקום"סכוםהשווהל־94ע51אחוזים"יבוא"סכוםהשווהל–61ע51 )1(
אחוזים";

בסעיף104- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"ד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020("יבוא"י"זבטבת )א(
התשפ"א)1בינואר2021(";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020("יבוא"כ"ד )ב(
בטבתהתשע"ט)1בינואר2019(";

בסעיף106- )3(

בסעיףקטן)ב(במקום"'משמונה'"יבוא"'מארבע'"; )א(

סעיףקטן)ג(-יימחקע )ב(

חוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוני

חקיקהליישום
המדיניות

הכלכליתיעדי
התקציבלשנות

התקציב2017
ו־2018(-תחילה

ותחולה

104ו־106לחוקההתייעלותהכלכליתתיקוניחקיקה25ע ,)1(103 תחילתםשלסעיפים
להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016,כנוסחםבסעיף24

לחוקזה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנותהתקציב2015ו־2016,התשע"ו-2015ע

לסעיפים 24)2()ב( ו–)3(

סעיף248לחוקהביטוחהלאומיקובעכיהחלמיום
2018(ועדיוםכ"גבטבת )1בינואר י"דבטבתהתשע"ח
התשע"ט)31בדצמבר2018(מישהיהמבוטחיותרמשמונה
שניםלפניהמועדשבוהחלהלהשתלםלוקצבתזקנה
זכאילתוספתותקלקצבתזקנהבשיעורשל2%בעדכל
שנתביטוחשלמעלהמשמונהשנותהביטוחהראשונות
התוספת כי קובע הסעיף ביטוחע דמי שולמו שבעדה
257קובעהוראהדומה 50%עסעיף המרביתתעמודעל
ביחסלתשלוםתוספתותקלשאיריםשלאדםשהיהזכאי

לתוספתהאמורהע

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(
ועדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(תשתלםתוספת
הוותקלמישהיהמבוטחיותרמארבעשניםלפניהמועד
שבוהחלהלהשתלםלוקצבתזקנהזכאילתוספתותק

לקצבתזקנהבשיעורשל2%בעדכלשנתביטוחשלמעלה
דמי שולמו שבעדה הראשונות הביטוח שנות משמונה

ביטוחע

בשנת2020ואילךתשתלםתוספתהוותקהחלמשנת
הביטוחהראשונהע

הקשישים של הכלכלי מצבם את לשפר במטרה
בישראל,מוצעלקבועכיתשלוםתוספתהוותקהחלמיום
2018(ועדיוםכ"גבטבת )1בינואר י"דבטבתהתשע"ח
התשע"ט)31בדצמבר2018(תיעשהכברמשנתהביטוח
הרביעיתוזאתבמקוםהשנההשמינית;בשנת2019ואילך,
החלמשנת הוותק תוספת תשתלם ,2020 בשנת במקום

הביטוחהראשונהע

22 התיקוניםבסעיפים של מוצעכיתחילתם  סעיפים 
ו־24לענייןתוספתהוותקולענייןשיפויהמוסד  23 ו־25 
תהיהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע 

ס"חהתשע"ז,עמ'217,התשע"ז,עמ'574ע 17
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פרק ו': צמצום פגיעות בעבודה
בפרקזה-26עהגדרות

"גמלה"-דמיפגיעה,מענקאוקצבה;

"דמיפגיעה"-כמשמעותםבסימןד'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומי;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-181995;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;191981

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"המוסד"-כהגדרתובחוקהביטוחהלאומי;

"מחלתמקצוע"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותמחלהשנגרמה
בעקבותפגיעותזעירותחוזרותונשנותולאבעקבותאירועפגיעהבודד;

"מענק"-מענקלנכהעבודההמשולםלפיסעיף107לחוקהביטוחהלאומי;

"מעסיק"-מישמעסיקאדםבמסגרתיחסיעבודה,למעטיחידהמעסיקעובדשלא
במסגרתעסקואומשלחידו;

לאותו 75)א( בסעיף כאמור הלאומי, הביטוח לחוק ה' פרק לפי מבוטח - "עובד"
האמור לחוק 295א)ב( בסעיף כהגדרתו הביטחון כוחות משרת למעט חוק,
שהוראותפרקי"ג1לאותוחוקחלותעליו,ולמעטעובדעצמאיכמשמעותולפי

סעיף75)א()2(לאותוחוק;

"פגיעהבעבודה"-תאונתעבודהאומחלתמקצוע;

"קצבה"-קצבהלפיסימןה'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומיאוגמלהלפיסימןח'
לפרקה'לחוקהאמור;

"השר"-שרהאוצר;

"תאונתעבודה"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותתאונהשרואים
אותה,לפיסעיף80)2(עד)7(לחוקהאמור,כתאונתעבודהע

פרק ו': צמצום פגיעות בעבודה

הגדרותבפרקזה-26ע

"גמלה"-דמיפגיעה,מענקאוקצבה;

"דמיפגיעה"-כמשמעותםבסימןד'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומי;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-181995;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;191981

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"המוסד"-כהגדרתובחוקהביטוחהלאומי;

"מחלתמקצוע"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותמחלהשנגרמה
בעקבותפגיעותזעירותחוזרותונשנותולאבעקבותאירועפגיעהבודד;

"מענק"-מענקלנכהעבודההמשולםלפיסעיף107לחוקהביטוחהלאומי;

"מעסיק"-מישמעסיקאדםבמסגרתיחסיעבודה,למעטיחידהמעסיקעובדשלא
במסגרתעסקואומשלחידו;

לאותו 75)א( בסעיף כאמור הלאומי, הביטוח לחוק ה' פרק לפי מבוטח - "עובד"
האמור לחוק 295א)ב( בסעיף כהגדרתו הביטחון כוחות משרת למעט חוק,
שהוראותפרקי"ג1לאותוחוקחלותעליו,ולמעטעובדעצמאיכמשמעותולפי

סעיף75)א()2(לאותוחוק;

"פגיעהבעבודה"-תאונתעבודהאומחלתמקצוע;

"קצבה"-קצבהלפיסימןה'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומיאוגמלהלפיסימןח'
לפרקה'לחוקהאמור;

"השר"-שרהאוצר;

"תאונתעבודה"-כהגדרתהבסעיף79לחוקהביטוחהלאומי,לרבותתאונהשרואים
אותה,לפיסעיף80)2(עד)7(לחוקהאמור,כתאונתעבודהע

לצמצם היא זה בפרק המוצע ההסדר מטרת  פרק ו'  
במצב במשקע בעבודה הפגיעות מספר את  כללי

החוקיהיום,משלמיםכללהמעסיקיםבמשק 
- זה )בפרק לאומי לביטוח במוסד עבודה נפגעי לענף
המוסד(,דמיביטוחבשיעוראחיד,באופןשמביאלהחצנה
שלעלויותהפגיעהבעבודהשנגרמותאצלמעסיקמסוים,
עלשארהמעסיקים,ושאינומתמרץמעסיקיםלהשקיע
יותרבבטיחותבמקוםהעבודהשבאחריותםעלאורהאמור,
מוצעלהטילעלמעסיקיםחובתביטוחבעדהעסקתכל
עובד,כךשהפרמיהשיידרשהמעסיקלשלםלמבטחתשקף
אתהסיכוןהממשישנובעממנו,בהתאםלענףהעבודה

שבוהואפועלולהיסטוריההפרטניתשלוע

המנגנוןהמוצענועדלצמצםאתהפערביןהאחריות
שנובעת האמיתית העלות לבין המעסיק על שמוטלת
ולהוביל שבאחריותו, העבודה במקום הבטיחות מרמת

ליצירתתמריץכלכלילמעסיקלשמורעלבטיחותעובדיוע
תמריץכאמורייווצרבשלכךשתמחורהפרמיותשידרשו
העסקת בעד ביטוח רכישת בעבור ממעסיקים מבטחים
עובדים,ישקףאתהסיכוןהממשישטמוןבעבודהבמקום
העבודהשבאחריותםעכלומר,הפרמיותשיידרשהמעסיק
לשלם,יתמרצואותולפעוללשמירהעלבטיחותעובדיו
במקום העבודה תאונות של וחומרתן מספרן ולהקטנת

העבודהשבאחריותוע

פגיעות על זה בפרק המוצע המנגנון יחול ככלל,
הלאומי, הביטוח לחוק 79 בסעיף כהגדרתן בעבודה,
התשנ"ה-1995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,כלומר
הןעלתאונותעבודהכהגדרתןבאותוסעיף)בפרקזה-
תאונותעבודה(והןעלמחלותמקצוע,כהגדרתןבאותו
סעיף)בפרקזה-מחלותמקצוע(עואולםכדילהתאימו
פגיעות עקב שנגרמות מחלות לרבות מקצוע, למחלות

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 18
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תשלוםלמוסד
וביטוח

מעסיקישלםלמוסד,בעדכלעובד,מיוםתחילתהעסקתו,סכוםאחידשקבעהשר,27ע )א(
בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

ביטוח לעובדו, בקשר ממבטח, מעסיק רכש )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ב(
כאמור למוסד מתשלום פטור המעסיק יהיה לפחות, אלה, שני שמתקיימיםלגביו
באותוסעיףקטן,בעדאותועובד,כלעודהביטוחכאמורבתוקף,ובלבדשהציגלמוסד

אסמכתהלרכישתביטוחכאמור:

מקרההביטוחהואפגיעהשאירעהלעובדבעתשהועסקאצלהמעסיק, )1(
ושהמוסדהכירבהכפגיעהבעבודהוקבעכיהעובדזכאיבשלהלגמלה;

תגמוליהביטוחישולמולמוסדויהיוכמפורטלהלן,לפיהעניין: )2(

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילדמיפגיעהבלבד-סכוםבשיעור )א(
של65%מדמיהפגיעה;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילמענקבלבד-סכוםבשיעורשל )ב(
65%מהמענק;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילדמיפגיעהולמענק-הסכום )ג(
המתקבלמצירוףהסכומיםהאמוריםבפסקאותמשנה)א(ו–)ב(;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילקצבהבלבד-שיעורשל65% )ד(
מהקצבהששילםהמוסדבשלאותועובדבעדתקופהשלחמששניםמיום

תחילתזכאותולקצבה)בפרקזה-התקופההקובעת(;

לענייןעובדשנקבעכיהואזכאילדמיפגיעהולקצבה-הסכום )ה(
המתקבלמצירוףהסכומיםהאמוריםבפסקאותמשנה)א(ו–)ד(ע

לאתישמע,בקשרלמקרהביטוח,טענהמצדהמבטחלענייןקביעתהמוסדבדבר )ג(
ההכרהבפגיעהכפגיעהבעבודה,הזכאותלגמלה,סכוםהגמלהאוכלהוראהאחרת

שקבעהמוסדבקשרלאותהפגיעהע

זעירותחוזרותונשנותולאעקבאירועפגיעהבודד,מוצע
הרווחה העבודה שר בהסכמת האוצר, לשר להקנות
בתקנותהוראות לקבוע סמכות החברתיים, והשירותים
לענייןתחולתועלמחלותכאמור,בשינוייםהמחויבים,

הכולכמפורטלהלןע

כך מעסיקים, על ביטוח חובת להטיל מוצע  סעיף 27
שכלמעסיקיחויבלרכושבעדכלעובדהמועסק 
ביטוח בחברת ביטוח להעסקתו, הראשון מהיום אצלו,
פרטיתעזאת,כאמור,כדיליצורקשרביןהשקעתהמעסיק
בבטיחותבמקוםהעבודהוביןהפרמיהלביטוחתאונות
המעסיק את לתמרץ וכך לשלם, יידרש שהוא עבודה
להשקיעבבטיחותעובדיו,בטרםהתרחשהפגיעהבעבודה

וככלילמניעתהתרחשותשלפגיעותעתידיותכאמורע

ביטוח ירכשו אכן שמעסיקים להבטיח במטרה
כאמור,מוצעלקבועכימעסיקיחויבלשלםלמוסדסכום
בשיעוראחידשייקבעבתקנותעסכוםזהנועדלשקףאת
הסיכוןהממוצעהנובעמאותםמעסיקיםשחברותהביטוח
המעסיק שבו במצב רק לבטחםע הסכימו לא הפרטיות
ביטחאתעובדיובחברתביטוחפרטית,בהתאםלדרישות
כמפורטלהלן,והביטוח כאמור, המוצעותלענייןביטוח

כאמורעומדבתוקפו,לאיידרשהמעסיקלשלםאתהסכום
האמורלמוסדע

עלפיהמוצע,נדרששהביטוחאשררכישתותחליף
שני יכלול לאומי, לביטוח למוסד התשלום חובת את
מרכיביםלפחות:האחד-מקרההביטוחיוגדרכפגיעה
שאירעהלעובדבעתהעסקתואצלהמעסיק,הוכרהבידי
זכאי שהעובד קבע והמוסד בעבודה כפגיעה המוסד
בשלהלגמלה,קרילדמיפגיעה,מענקאוקצבהכהגדרתם
המוצעתבסעיף26להצעתהחוק)בפרקזה-גמלה(,ויובהר
בעין גמלאות כוללת אינה כאמור גמלה כי זה בהקשר
הניתנותלפיסימןג'לפרקה'לחוקהביטוחהלאומי;השני
-תגמוליהביטוחהמשולמיםעםקרותמקרההביטוח,
65%מתשלומי ישולמוישירותלמוסדויהיובסכוםשל
הגמלאותששולמולעובדשהוכרכמישנפגעבעבודהעכך,
לענייןעובדכאמורששולמולודמיפגיעהבלבד,תישא
חברתהביטוחבשיעורשל65%מהסכוםששולם,לעניין
עובדששולםלומענקלפיסעיף107לחוקהביטוחהלאומי,
תישאחברתהביטוחבשיעורשל65%מהסכום,נוסףעל
אם לו, ששולמו הפגיעה מדמי 65% של בשיעור סכום
שולמו,ולענייןעובדששולמהלוקצבה,זמניתאוקבועה,
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שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמתהשר,רשאילשנותבצואת )ד(
השיעורשלפיויחושבותגמוליהביטוחכאמורבסעיףקטן)ב()2(ואתהתקופההקובעת

כאמורבפסקתמשנה)ד(שלאותוסעיףקטןע

תקנותלעניין
תשלוםתגמולי

הביטוחלמוסד

שרהאוצר,יחדעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעוהוראות28ע )א(
לענייןהאופןשבוישלםהמבטחלמוסדאתתגמוליהביטוחכאמורבסעיף27)ב()2(,
ורשאיםהםלקבועהוראותלענייןאופןהתשלוםכאמורלרבותהגורםהחייבבתשלום,
בקרותמקרהביטוחלגביעובדאשרהגיש,בקשרלגמלהנושאמקרההביטוח,תביעה

להתחשבותבנכותקודמת,לרבותלפיסעיף121לחוקהביטוחהלאומיע

תקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(רישהיותקנועדיוםי"אבתשריהתשע"ט )ב(
)1באוקטובר2018(ע

המוסדיקים,יחדעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מאגרהכולל29עמאגרמידע )א(
מידעעלמעסיקים,אשרישמשלהערכתעלותהסיכוןהכרוךבפעילותושלכלמעסיק

)בסעיףזה-מאגרמידע(;המוסדינהלאתמאגרהמידעע

במאגרהמידעייכללופרטימידעהנדרשיםלשםהערכתהסיכוןכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,כמפורטלהלן:

שםהמעסיק; )1(

לענייןמעסיקשהואתאגיד-מספרהרישוםשלו,מענו,מספרהטלפוןשלו )2(
וכתובתולהמצאתהודעותומסמכים,ולענייןמעסיקשהואעוסקמורשה-מספר

העוסקהמורשה;

השנים 10 במהלך מעסיק כל אצל שאירעו בעבודה הפגיעות מספר )3(
האחרונות,ואםהמעסיקהואקבלןמשנה-מספרהפגיעותבעבודהשאירעו
בתקופההאמורהאצלמישהמעסיקביצעאצלועבודהאוסיפקלושירות,

באמצעותעובדיו,והגורמיםלהן;

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהסכמתהשר,רשאילשנותבצואת )ד(
השיעורשלפיויחושבותגמוליהביטוחכאמורבסעיףקטן)ב()2(ואתהתקופההקובעת

כאמורבפסקתמשנה)ד(שלאותוסעיףקטןע

שרהאוצר,יחדעםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעוהוראות28ע )א(
לענייןהאופןשבוישלםהמבטחלמוסדאתתגמוליהביטוחכאמורבסעיף27)ב()2(,
ורשאיםהםלקבועהוראותלענייןאופןהתשלוםכאמורלרבותהגורםהחייבבתשלום,
בקרותמקרהביטוחלגביעובדאשרהגיש,בקשרלגמלהנושאמקרההביטוח,תביעה

להתחשבותבנכותקודמת,לרבותלפיסעיף121לחוקהביטוחהלאומיע

תקנותלעניין
תשלוםתגמולי

הביטוחלמוסד

תקנותראשונותלפיסעיףקטן)א(רישהיותקנועדיוםי"אבתשריהתשע"ט )ב(
)1באוקטובר2018(ע

המוסדיקים,יחדעםמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מאגרהכולל29ע )א(
מידעעלמעסיקים,אשרישמשלהערכתעלותהסיכוןהכרוךבפעילותושלכלמעסיק

)בסעיףזה-מאגרמידע(;המוסדינהלאתמאגרהמידעע

מאגרמידע

במאגרהמידעייכללופרטימידעהנדרשיםלשםהערכתהסיכוןכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,כמפורטלהלן:

שםהמעסיק; )1(

לענייןמעסיקשהואתאגיד-מספרהרישוםשלו,מענו,מספרהטלפוןשלו )2(
וכתובתולהמצאתהודעותומסמכים,ולענייןמעסיקשהואעוסקמורשה-מספר

העוסקהמורשה;

השנים 10 במהלך מעסיק כל אצל שאירעו בעבודה הפגיעות מספר )3(
האחרונות,ואםהמעסיקהואקבלןמשנה-מספרהפגיעותבעבודהשאירעו
בתקופההאמורהאצלמישהמעסיקביצעאצלועבודהאוסיפקלושירות,

באמצעותעובדיו,והגורמיםלהן;

תישאחברתהביטוחבשיעורשל65%מהקצבהששולמה
לובעדתקופהשלחמששניםמיוםתחילתזכאותולקצבה,
בנוסףלשיעורשל65%מדמיהפגיעהששולמובעדו,אם

שולמוע

הרווחה העבודה שר את להסמיך מוצע עוד
והשירותיםהחברתייםלשנות,בהסכמתשרהאוצר,את
תגמולי יחושבו שלפיה התקופה ואת האמור השיעור
השתנו שאם מובן קצבהע תשלום של במקרה הביטוח
בהתאם ישתנה בתקנות, כאמור התקופה או השיעור

הביטוחהנדרשחלףחובתהתשלוםלמוסדע

מוצעלהבהירכיהמבטחלאיוכללהעלותטענות
כפגיעה בפגיעה המוסד של ההכרה לעצם הנוגעות
בעבודה,זכאותהעובדלגמלה,סכוםהגמלהוכלהוראה
טענות כגון פגיעה, לאותה בקשר המוסד שקבע אחרת
בדברקיומהשלרשלנותמצדהעובדאובדברזדוןמצד
גורםשלישי,וזאתכדילהבטיחמנגנוןבהיר,ודאיויעיל

לתפעולע

כדילהבטיחכיפרטיהמנגנוןלביצועתשלום  סעיף 28
הביטוח חברות בידי למוסד הביטוח תגמולי 
)קרי, לתוקף הביטוח חובת כניסת במועד ברורים יהיו
התשע"ט בטבת כ"ד - המוצע החוק של תחילתו ביום

)1בינואר2019((,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע,יחד
עםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,הוראות
לביטוח למוסד המבטח בין ההתחשבנות אופן בדבר
לכל יותקנו כאמור ראשונות תקנות כי ולקבוע לאומי,
המאוחרעדיוםי"אבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(ע
קביעתהתקנותבמועדזהתאפשרלמבטחיםזמןהיערכות
להתאמתהמוצרהביטוחישיציעו,ככלשיציעו,למנגנון
ההתחשבנותשייקבע,בטרםתיכנסלתוקפהחובתהביטוח

כאמורע

במסגרתהתקנותהאמורותיוכלוהשריםהאמורים
שבו במקרה התשלום אופן לעניין הוראות לקבוע
עובדהגיש,בקשרלגמלהנושאמקרההביטוח,תביעה
לחוק 121 סעיף לפי לרבות קודמת, בנכות להתחשבות
הביטוחהלאומי,ובכללזההוראותלענייןזהותהגורמים

שיהיוחייביםבתשלוםתגמוליהביטוחבמקרהכאמורע

במטרהלאפשרתמחורמיטבישלהסיכוןשנשקף  סעיף 29
מכלמעסיק,מוצעכייוקםמאגר,אשריכלול 
אתהמידעשקייםהיום,אושייאסףבעתיד,במוסדלביטוח
לאומיובמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,
בקשרלפגיעותבעבודה,וביןהשאריכלולפרטיםשלפיהם
ניתןלזהותאתהמעסיק,מספרהפגיעותבעבודהשאירעו
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מידעבדברמספרהפגיעותבעבודהשאירעובמשק,בחלוקהלפיענפי )4(
העבודההשונים,סוגיהעבודותבענפיםכאמורוסוגיהפגיעות;

פרטימידעאחריםשקבעהשר,בהתייעצותעםשרהמשפטיםע )5(

מאגרהמידעיכלולרקפרטימידעהנדרשיםלצורךהגשמתהתכליתשלשמה )ג(
הוקםהמאגר,כאמורבסעיףקטן)א(,בשיםלבלצורךלהגןעלפרטיותושלאדםע

המוסדיעדכןאתהמידעשבמאגרארבעפעמיםבשנהע )ד(

המאגריהיהפתוחלעיונםשלאלה,בלבד,בהתאםלהוראותשלהלן: )ה(

מבטח-לפיפנייתולצורךהערכתעלותהסיכון,לענייןרכישתביטוח )1(
כאמורבסעיף27בידימעסיק;

הממונהכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח)בפסקהזו-הממונה(אועובד )2(
רשותשוקההון,ביטוחוחיסכוןשהממונההסמיכולכך-לשםביצועתפקידי
הממונהלפיאותוחוקבקשרלביטוחכאמורבסעיף27,ואולםלאיתאפשרלפי
הוראותפסקהזועיוןבמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-

201981)בסעיףזה-חוקהגנתהפרטיות(,לגביאדם,אוידיעהעלענייניוהפרטיים
שלאדם,אףאםאינהבגדרמידעכאמורע

מישהגיעאליומידעלפיפרקזהישמרנובסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשה )ו(
בוכלשימוש,אלאלפיהוראותחוקזהאולפיצושלביתמשפט,אואםגילויונדרש

עלפיכלדיןע

בסעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,לגבי )ז(
עובד,אוידיעהעלענייניוהפרטייםשלעובד,אףאםאינהבגדרמידעכאמורע

אצלובעשרהשניםהאחרונותוסוגיהן,מידעבדברמספר
הפגיעותבעבודהשאירעובענפיהעבודהובתתי־הענפים
השוניםבמשקוסוגהפגיעותשנגרמובהם)בפרקזה-

מאגרמידע(ע

עודמוצעכיהמידעשיימצאבמאגרהמידעבקשר
למעסיק,יכלולגםאתמספרהפגיעותבעבודהשאירעו
במקוםהעבודהשבאחריותו,גםאםהואאינוהמעסיק
שלהעובדיםשנפגעו)דוגמתקבלן(,ככלשהעבודהבוצעה
אצלואושהשירותסופקלו,בידיהמעסיקשלהעובדים,
זאתמאחרשהאחריותלבטיחותבמקוםהעבודהשבונפגע

העובדרובצתגםעליו,ולעתיםבעיקרעליוע

לאחר לקבוע, האוצר שר את להסמיך מוצע עוד
פרטי יכלול המאגר כי המשפטים, שרת עם התייעצות
מידענוספיםעהסמכהזונועדהלאפשרגמישותולהבטיח
שלמבטחיםיעמודהמידעהדרושלהםלתמחוריעילונכון
שלהפרמיהשידרשומהמעסיקיםלשלםבעבורהביטוחים,

וזאתכדילהגשיםאתתכליתהחקיקהע

מאגרהמידעלאיכלולמידעאוידיעהעלענייניו
הפרטייםשלעובד,וככלהאפשר,בשיםלבלתכליתהמאגר

מידעאוידיעהעלענייניו לאיכלול ותכליתהחקיקה,
הפרטייםשלאדםע

עלפיהמוצע,המוסדהואשינהלאתמאגרהמידע
והמידעשייכללבויתייחסלכללהמעסיקיםבמשק,ויונגש
למבטחים,כדישיוכלולתמחראתהפרמיהשיידרשכל
מעסיקלשלםבאופןמיטבי,שיביאלצמצוםהתרחשותן
שלפגיעותעבודהעתידיות,ולבצעתהליךחיתוםמול

המעסיקע

גם יונגש במאגר שייכלל שהמידע מוצע עוד
הממונה באמצעות וחיסכון, ביטוח ההון, שוק לרשות
הרשות עובד או הביטוח על הפיקוח בחוק כהגדרתו
לבצע לרשות לאפשר כדי וזאת לכך, הסמיך שהממונה
הנוגע בכל הביטוח על הפיקוח חוק לפי תפקידיה את
לא כי להבהיר מוצע זה בהקשר המבטחיםע על לפיקוח
עוסק מספר - במאגר הקיים פרטי מידע לרשות יונגש
מורשהשהואלמעשהמספרהזהותשלהעוסק,וכןכל
לפי בו, ייכלל אם במאגר, בעתיד שייכלל פרטי מידע
)ב()5((, קטן סעיף הוראות )לפי בצו האוצר שר קביעת

בהתאםלתכליותהחוקהמוצעע

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 20
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המוסדרשאילדרושממעסיקלמסורלומידעבדברקיומושלביטוחכאמורבסעיף30,27עדרישתמידע
לגביאחדאויותרמעובדיו,ואםקייםביטוחכאמור-אתפרטיוע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןחובתביטוחאותשלוםהחלים31עשמירתדינים
עלמעסיקבקשרלעובדוע

תקנותלעניין
תחולהעלמחלות

מקצוע

ההוראותלפיפרקזהיחולולענייןמחלתמקצוע,בשינוייםשיקבעהשר,בהסכמתשר32ע
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

פרק ז': שונות 
תיקוןחוקיום

חינוךארוך
ולימודיהעשרה

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-211997,בסעיף4)א(,במקום"התש"ף"33ע
יבוא"התשפ"ד"ע

המוסדרשאילדרושממעסיקלמסורלומידעבדברקיומושלביטוחכאמורבסעיף30,27ע
לגביאחדאויותרמעובדיו,ואםקייםביטוחכאמור-אתפרטיוע

דרישתמידע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמהוראותכלדיןלענייןחובתביטוחאותשלוםהחלים31ע
עלמעסיקבקשרלעובדוע

שמירתדינים

ההוראותלפיפרקזהיחולולענייןמחלתמקצוע,בשינוייםשיקבעהשר,בהסכמתשר32ע
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםע

תקנותלעניין
תחולהעלמחלות

מקצוע

פרק ז': שונות 

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-211997,בסעיף4)א(,במקום"התש"ף"33ע
יבוא"התשפ"ד"ע

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה

במטרהלהבטיחשבפניהמוסדיעמודהמידע  סעיף 30
הנדרשבענייןרכישתביטוח,כאמורבסעיף27)ב( 
לחוקבידימעסיקים,מוצעלהטילחובהעלהמעסיקים
להעבירלמוסד,אםדרשזאת,כלמידעהנוגעלקיומושל

ביטוחלגביעובדאחדאויותרמעובדיוע

בין הכולל המוצע, ההסדר כי להבהיר מוצע  סעיף 31
השארחובתתשלוםלמוסד,איןבוכדילגרוע 
תשלום או ביטוח חובת שעניינן אחר דין כל מהוראות
שמעסיקיםחייביםבהםלגביעובדיהם,כגוןחוקהביטוח

הלאומיע

ההסדרהמוצענועדלצמצםפגיעותבעבודה  סעיף 32
מקצוע שמחלות מאחר וואולם כללי, באופן 
אירוע בעיקרן הן אשר עבודה, מתאונות מטבען שונות
פרטי שהחלת הרי מוגדר, זמן בפרק ומסתיים שמתחיל

ההסדרעלמחלותמקצועתחייבהתאמותשונותע

שר בהסכמת האוצר, שר כי לקבוע מוצע כן, על
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,יקבעאתפרטי
ההסדרשיחולעלמחלותמקצועבתקנותעיצויןכילאור
ההגדרההמוצעתלמונח"מחלתמקצוע",בסעיף26להצעת
החוק,אותןהתאמותשיקבעשרהאוצרכאמור,יחולוגם
עלפגיעותבעבודהכתוצאהממחלה,שנגרמועקבפגיעות
זעירותחוזרותולאעקבאירועפגיעהבודד,הגםשאינן
בגדרמחלותמקצועכהגדרתןלפיחוקהביטוחהלאומי,
הואילוגםהןבמהותןפגיעותנמשכות,להבדילמתאונות
עבודה,והכללתןבהסדרעולהבקנהאחדעםתכליתהחוק

המוצעע

חוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-  סעיף 33 
ארוך(, חינוך יום חוק - זה )בפרק 1997  כללי

באלהוסיףשעותלימודיםוחינוךעלהשעות 
הקיימותבמוסדותהחינוךע

"החלה שכותרתו ארוך 4)א(לחוקיוםחינוך סעיף
בהדרגה",קובעכיהוראותהחוקיחולובהדרגההחלבשנת
הלימודיםהתשנ"חביישובים,בשכונות,במוסדותחינוך

אובשכבותגילשיקבעשרהחינוךבצו,תוךמתןעדיפות
ליישובים,לשכונות,למוסדותחינוךאולשכבותגילאשר
לדעתהשרזקוקיםלסיוענוסףבחינוך,ובלבדשהחלתו

תושלםלאיאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתש"ףע

עדהיוםהוחלבהדרגהיישומושלחוקיוםחינוך
ארוךבבתיספרב־106יישוביםושכונות,ובגניילדיםב־92
יישובים,בהתאםלצוויםשפרסמושריהחינוךמכוחושל

חוקיוםחינוךארוךע

עםזאת,לנוכחקיומןשלתכניותאשרהאריכובפועל
אתשעותהלימודבמוסדותהחינוךובייחודרפורמת"אופק
חדש",נדחתהבמהלךהשנים,החלתושלהחוקביישובים

נוספיםובשכונותנוספותע

כרוכה זה חוק של החלתו השלמת כך, על נוסף
למעלה על העומדות היקף רחבות תקציביות בעלויות

משלושהמיליארדשקליםחדשיםבשנהע

לחוק 40א סעיף להוראות לב ובשים כך, בשל
יסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,ולצורךעמידהבמסגרת
התקציביתהכלולהבתכניתהתקציבהתלת־שנתיתלשנים
2020עד2022מוצעלדחותאתהשלמתהחלתושלחוק
יוםחינוךארוךבארבעשנותלימודכךשהשלמתהחלתו

תיעשהלאיאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשפ"דע

ליום מוצעלדחותאתזכאותםשלתלמידים  סעיף 33 
התש"ף הלימודים שנת מתחילת ארוך חינוך 
לתחילתשנתהלימודיםהתשפ"דעכפישהוזכרלעיל,עד
היוםהוחלבהדרגהיישומושלחוקיוםחינוךארוךבבתי
ספרב־106יישוביםושכונות,ובגניילדיםב־92יישובים
ארוך, חינוך יום חוק מכוח בצווים החינוך שר שקבע
בהתאםלמדדיםסוציו-אקונומייםעבמקומותשבהםהוחל
יוםחינוךארוך,ימשיךלהיותמונהגהסדרזה,והחלתיום
חינוךארוךביישוביםנוספיםובשכונותנוספותתותאם

למועדהחדשע
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תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-34-221998ע

בסעיף19ז,לפניההגדרה"מקוםציבורי"יבוא: )1(

""בנייןקיים"-מקוםציבוריכאמורבפסקה)1(להגדרה"מקוםציבוריקיים";";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,רשותציבוריתהמנויהבטורא'לתוספת ")ג2(
בבניינים הנדרשות הנגישות התאמות ביצוע את תשלים א' שלישית
קיימיםבהתאםלתקנותלפיסעיףזה,בשיעוריםכמפורטבטורב'לצדה,
עדהמועדיםכמפורטבטורג'לצדה;חובתהנגישותתחולבמלואהעל
רשותציבוריתכאמור,לענייןבנייניםקיימים,ביוםכ"ובחשווןהתשפ"ב

)1בנובמבר2021(ע";

עם לאנשים זכויות שוויון לחוק בהתאם  סעיף 34  
מוגבלות,התשנ"ח-1998)להלןבדבריההסבר  כללי

לפרקזה-חוקשוויוןזכויות(,מחויביםמשרדי 
הממשלהלהנגישאתכללהמבנים,התשתיותוהסביבה
)להלן-מתו"ס(,שהםמחויביםבהנגשתםבהתאםלהוראות
החוקוהתקנותשנקבעולפיועלאורקשייםוחסמיםשונים,
קשיים וכן קניינים, תכנוניים, משפטיים, קשיים לרבות
הנדסייםהעוליםבמהלךביצועעבודותהנגישות,קיימת
נכוןלהיוםמניעהאובייקטיביתאשרבשלהלאיהיהניתן
להנגישאתכללמבניהממשלהכנדרשבחוקשוויוןזכויות
עדליוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר2018(עכלזאת,על
אףשמינהלהדיורהממשלתי,שאמוןעלביצועהנגישות
במבניהממשלה,משקיעמאמציםומשאביםרביםבהנגשת
מבניהממשלה,ובמסגרתזואמורמינהלהדיורהממשלתי
להשליםאתהנגשתםשלחלקניכרמהמבניםהממשלתיים
במועדשקבועכיוםבחוקשוויוןזכויותעבהתאםלכך,מוצע
של המבנים כלל להנגשת האחרון המועד את לדחות
משרדיהממשלהמיוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר
2018(,ליוםכ"ובחשווןהתשפ"ב)1בנובמבר2021(וזאת

בהדרגהכפישמוצעבהצעתהחוקע

נוסףעלשינויהמועדים,מוצעלקבועכימקוםציבורי
שמשרדיהממשלהמחויביםבהנגשתובהתאםלהוראות
חוקשוויוןזכויות,ועתידלהתפנותעדסוףשנת2023,לא
תהיהחובהלהנגישועזאת,מאחרשישמבניממשלהרבים
שעתידיםלעבורעדשנת2023למיקוםקבעחדש,ובנסיבות
אלהקטנהההצדקהלהשקיעהשקעהכספיתמשמעותית
שעתידיםלהתפנותבשנתייםהעוקבותלמועד במבנים

הנדחההמוצעכאמורע

לפסקה )1(

בסעיף19זלחוקשוויוןזכויותמופיעהההגדרהשל
"מקוםציבוריקיים"עמוצעבתיקוןזהלהוסיףאתההגדרה
האמור בו שמתקיים ציבורי מקום בנייןקיים",שהוא "

בפסקה)1(להגדרהשל"מקוםציבוריקיים",ושלגביויחולו
הוראותפסקאות)2(ו–)4(כמפורטלהלןע

לפסקאות )2( ו–)3(

לסעיף 19ט)ג2( המוצע 

19טלחוקשוויוןזכויותקובעכיוםכילעניין סעיף
שאינם ציבוריים ומקומות קיימים ציבוריים מקומות
התאמות בדבר הוראות המשפטים שר יקבע בניינים,
שוויון לחוק 19ט)ג( סעיף בתקנותע הנדרשות הנגישות
זכויותקובעכיבתקנותלפיסעיףזהייקבעוהוראותלעניין
החלהבהדרגהשלהוראותהנגישותעעודקובעסעיףזה
כיאםלאנקבעההחלההדרגתית,תחולחובתהנגישות
במלואהלאיאוחרמיוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר
2018(לענייןרשותציבורית,למעטרשותציבוריתהמנויה
בטורא'בתוספתהשלישית,שלגביהתחלחובתביצוע
הנקוב מהמועד יאוחר לא במלואה הנגישות התאמות
בטורב'בתוספתהשלישיתלענייןאותהרשותציבוריתע

כמפורטלעילבחלקהכללי,נכוןלהיוםישמניעה
אובייקטיביתאשרבשלהלאיהיהניתןלהנגישאתכלל
מבניהממשלהכנדרשבחוקשוויוןזכויותעדלמועדהקבועע
בהתאםלכך,מוצעלדחותאתהמועדהאחרוןלהנגשתכלל
המבניםשלמשרדיהממשלהמיוםכ"גבחשווןהתשע"ט
)1בנובמבר2018(ליוםכ"ובחשווןהתשפ"ב)1בנובמבר
2021(,וזאתבהדרגהכפישמוצעבהצעתהחוקעבהתאם
לכך,מוצעלתקןאתסעיף19טכךשרשותציבוריתהמנויה
לתוספתשלישיתא'המוצעתתשליםאתביצועהתאמות
הנגישותהנדרשותבבנייניםקיימיםבהתאםלתקנותלפי
סעיףזה,בשיעוריםכמפורטבטורב'לצדה,עדלמועדים
כמפורטבטורג'לצדה;חובתהנגישותלענייןבנייניםקיימים
תחולבמלואהעלרשותציבוריתכאמורביוםכ"ובחשוון

התשפ"ב)1בנובמבר2021(ע

בהתאמהלכך,מוצעלהוסיףלחוקשוויוןזכויותאת
תוספתשלישיתא'עטורא'לתוספתזושכותרתו"הרשות
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אחריסעיףקטן)י(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףזה,גוףהמנויבפסקאות)1(או)4(להגדרה"גוף ")יא(
ציבורי",לאיהיהחייבבביצועהתאמותהנגישותהנדרשותבהתאםלתקנות
לפיסעיףזהבבנייןקייםשבכוונתולפנותעדיוםי"זבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2023(;החשבהכללישלמשרדהאוצריפרסםברשומותאתרשימת
הבנייניםהקיימיםשישכוונהלפנותםכאמור;רשימהכאמורתפורסם

לראשונהעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ע";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )3(

"תוספת שלישית א'

)סעיף19)ט()ג((

טורא'
הרשותהציבורית

טורב'
אחוזהבנייניםהקיימים

שבהםיושלמוכלהתאמות
הנגישותהנדרשות

טורג'
המועדלהשלמתביצוע

התאמותהנגישות
הנדרשות

)1(כלמשרדיהממשלה,
לרבותיחידותיהם

ויחידותהסמךשלהם,
וכןמשטרתישראל
ושירותבתיהסוהר

כ"גבטבתהתשע"ט70%
)31בדצמבר2018(

ג'בטבתהתש"ף81%
)31בדצמבר2019(

ט"זבטבתהתשפ"א91%
)31בדצמבר2020(

כ"ובחשווןהתשפ"ב100%
)1בנובמבר2021("

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-תחילה

תחילתושלסעיף34לחוקזהביוםפרסומוע35ע

אחריסעיףקטן)י(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףזה,גוףהמנויבפסקאות)1(או)4(להגדרה"גוף ")יא(
ציבורי",לאיהיהחייבבביצועהתאמותהנגישותהנדרשותבהתאםלתקנות
לפיסעיףזהבבנייןקייםשבכוונתולפנותעדיוםי"זבטבתהתשפ"ד)31
בדצמבר2023(;החשבהכללישלמשרדהאוצריפרסםברשומותאתרשימת
הבנייניםהקיימיםשישכוונהלפנותםכאמור;רשימהכאמורתפורסם

לראשונהעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ע";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )3(

"תוספת שלישית א'

)סעיף19)ט()ג((

טורא'
הרשותהציבורית

טורב'
אחוזהבנייניםהקיימים

שבהםיושלמוכלהתאמות
הנגישותהנדרשות

טורג'
המועדלהשלמתביצוע

התאמותהנגישות
הנדרשות

)1(כלמשרדיהממשלה,
לרבותיחידותיהם

ויחידותהסמךשלהם,
וכןמשטרתישראל
ושירותבתיהסוהר

כ"גבטבתהתשע"ט70%
)31בדצמבר2018(

ג'בטבתהתש"ף81%
)31בדצמבר2019(

ט"זבטבתהתשפ"א91%
)31בדצמבר2020(

כ"ובחשווןהתשפ"ב100%
)1בנובמבר2021("

תיקוןחוקשוויוןתחילתושלסעיף34לחוקזהביוםפרסומוע35ע
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-תחילה

הציבורית"ימנהבפרט)1(המוצעאתכלמשרדיהממשלה
לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם,וכןאתמשטרת
ישראלושירותבתיהסוהרעטורב'יקבעאתאחוזהבניינים
הקיימיםשבהםיושלמוכלהתאמותהנגישותהנדרשות,
כל יושלמו אליהם שעד המועדים את יקבע ג' וטור
התאמותהנגישותהנדרשותביחסלאחוזהמנויבטורב'ע
יובהרכילענייןזה,כללהגופיםבפרט)1(בטורא'לתוספת
קיימים בניינים של אחד מכלול מהווים א' שלישית
לשםמדידתאחוזהשלמתהתאמותהנגישותהנדרשות

בבנייניםהקיימיםבמכלולזהע

לסעיף 19ט)יא( המוצע

כיום,איןהתייחסותבחוקשוויוןזכויותלמצבשבו
מקוםציבורישהואבנייןעתידלהתפנותבשניםהעוקבות
למועדשבותחולחובתהנגישותבמלואהעבמבניםכאמור

שעתידיםלהתפנותבשנתייםהעוקבותלמועדהמוצעשבו
תחולחובתהנגישותבמלואה,קטנהההצדקהלהשקיע
לב השקעהמשמעותיתבהתאמותנגישות,זאת,בשים
לכךשישנםמבניממשלהרביםשעתידיםלעבורעדשנת
2023למיקוםקבעחדשעלכן,מוצעלהוסיףאתסעיף19ט)יא(
ובולקבועכיגוףהמנויבפסקאות)1(או)4(להגדרה"גוף
לרבות ממשלתי )משרד זכויות שוויון שבחוק ציבורי"
ושירות ישראל משטרת שלו, הסמך ויחידות יחידותיו
י"ז בתיהסוהר(ושבכוונתולפנותמקוםכאמורעדיום
בטבתהתשפ"ד)31בדצמבר2023(,לאיהיהחייבבביצוע
התאמותנגישותוזאתבהתאםלרשימהשיפרסםהחשב
רשימת תפורט ובה האוצרברשומות משרד של הכללי
רשימה כאמורע לפנותם כוונה שיש הקיימים הבניינים
31( התש"ף בטבת ג' יום עד לראשונה, תפורסם כאמור

בדצמבר2019(ע
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

התכניתהכלכלית
לשנים2009

ו־2010(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים362009ע
ו־2010(,התשס"ט-232009-

בסעיף47- )1(

בהגדרה"החלטתהממשלה"- )א(

במקום"התעשייה,המסחרוהתעסוקה"יבוא"הכלכלהוהתעשייה"; )1(

המילה"כנוסחה"-תימחק; )2(

המילים"ערבתחילתושלחוקזה"-יימחקו; )3(

בהגדרה"סכוםהחיסכון",המילים"אושנת2010,לפיהעניין"-יימחקו; )ב(

ההגדרות"עובד","שווייוםחופשה"ו"שכרחודשי"-יימחקו; )ג(

)תיקוני הכלכלית ההתייעלות לחוק י"א פרק  סעיף 36  
לשנים הכלכלית התכנית ליישום חקיקה  כללי

חוק - )להלן התשס"ט-2009 ו־2010(, 2009 
ההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010(,קובעכיתוקם
קרןשתפעללמתןסיועכלכלילעסקיםשנקלעולמצוקהבשל
המצבהכלכליכאמורבהחלטתהממשלהמס'150מיוםי"ח
באיירהתשס"ט)12במאי2009(,לרבותהתיקוניםשנערכו

בהבהחלטותממשלהמאוחרותיותר)להלן-הקרן(ע

בהחלטותהממשלההאמורותנקבעכיהפעלתהקרן
מנציגי הממשלה, מנציגי שתורכב ועדה בידי תיעשה
העובדים הסתדרות ומנציגי התעשיינים התאחדות
כללים פי על ההסתדרות(, - )להלן החדשה הכללית
שייקבעובהסכמהשלכללחבריהוועדהעבמהלךהשנים
2009 שלאחרחקיקתחוקההתייעלותהכלכליתלשנים
ו־2010נעשוניסיונותרביםלגבשאתהכלליםלהפעלת
הקרן,אךבשלאי־הסכמותבסוגיותשונותהנוגעותלגיבוש
הסיוע למתן והמבחנים המידה אמות לרבות הכללים,

לעסקים,טרםהחלההקרןלפעולע

ביוםכ"בבשבטהתשע"ו)1בפברואר2016(,ולאחר
משאומתןאינטנסיבישארךכמהחודשיםבהשתתפות
ההסתדרות והתעשייה, הכלכלה משרד האוצר, משרד
להגיע הצדדים השכילו העסקיים, הארגונים ונשיאות
אלה, הסכמות הקרןע להפעלת כללים וגיבשו להבנות
המאפשרותאתהפעלתהקרןוכפועליוצאמכךאתהסיוע
לעסקיםשנקלעולמצוקה,מצריכות,ביןהשאר,שינוישל

החוקהקיים,כמוצעבתיקוןזהע

לפסקה )1(

)2015 בספטמבר 10( התשע"ה באלול כ"ו ביום
התקבלההחלטתהממשלהמס'533שעניינהתיקוןהחלטת
ממשלהקודמתבדברקרןסיועכלכלילעסקיםבמצוקהע
זוקבעהכימספרחבריהוועדההמפעילהאת החלטה
הקרןיהיהארבעה,במקוםשמונהחבריםלפיהחלטות
יעמוד הוועדה בראש וכי בנושא, הקודמות הממשלה
המנהלהכללישלמשרדהאוצראועובדהמשרדשימונה
כנציגועלהחלטהזוהיושתיתכליות:האחת-להפחיתאת

מספרחבריהוועדה,באופןשווה,ביןכלהגופיםהמרכיבים
אותה,כדילהקלעלהפעלתהקרןועלפעילותההשוטפת;
השנייה-להתניעאתתהליךהפעלתהקרןולרכזאותה
בידיגורםאחדשיתכללביןכלחבריהוועדההמפעילהאת
הקרן,שכן,כאמורלעיל,לפניהחלטתהממשלההאמורה
לאהשכילוהצדדיםהאמוריםלהפעילאתהקרןלהגיע

להבנותבאשרלגיבושכלליההפעלהשלהקרןע

לפיכךמוצעלתקןאתההגדרה"החלטתהממשלה"
הקבועהבחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010,
להחלטת ביחס שהתקבלו תיקונים גם בה שייכללו כך
הממשלהמס'150מיוםי"חבאיירהתשס"ט)12במאי2009(

לאחרמועדתחילתהחוקהאמורע

החיסכון", "סכום ההגדרה את לתקן מוצע כן כמו
ולמחוקאתההתייחסותלשנת2010,מאחרשבמהלךשנת
2010קיבלההממשלההחלטהלדחותאתמועד"הפעימה
השנייה"שלהפחתתדמיההבראהלעובדיהמגזרהציבורי
כאמורבחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010,כך
שזותבוצעבשנת2011ולאבשנת2010ובהתאםלכךביום
כ"הבסיווןהתש"ע)7ביוני2010(נחתםביןהצדדיםלהסכם
הקיבוצי,הסכםקיבוצינוסףשעניינודחייתההפחתהשל

דמיהבראהמשנת2010לשנת2011ע

)2011 ביוני 27( התשע"א בסיוון כ"ה ביום לבסוף,
דמי של חלקי תשלום לביטול החוק בכנסת התקבל
שעה(, )הוראת 2010 לשנת הציבורי בשירות הבראה
התשע"א-2011עבדבריההסברלהצעתחוקלביטולתשלום
חלקישלדמיהבראהבשירותהציבוריבשנת2010)הוראת
עמ' התשע"א, הממשלה, )הצ"ח התשע"א-2011 שעה(,
,2010 לשנת ההבראה בדמי ההפחתה כי הוסבר )678
שנקבעהבאותוחוק,לאתבוצעלאורהסכמהביןהמדינה
)הסכם הקיבוצי בהסכם ביטוי לידי שבאה להסתדרות,
המסגרת(שנחתםביןהצדדיםביוםז'בשבטהתשע"א)12
לשיפור בזיקה זו הצדדיםגיבשוהסכמה 2011(ע בינואר
והסתמנות הישראלי המשק של הכלכלי במצב היחסי
ניצניםראשוניםשלצמיחהלעומתהמצבששררכאשר

חוקקהחוקע

ס"חהתשס"ט,עמ'157;התשע"ג,עמ'71ע 23
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בסעיף48- )2(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

)ג(,במקום"שלכלאחתמהשנים2009ו־2010"יבוא"2009" בסעיףקטן )ב(
והמילים"באותהשנה"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

")ד(עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מעבידציבוריאשרלאהעבירלמוסד
לביטוחלאומיאתסכוםהחיסכוןשלועדלמועדהאמורבאותוסעיף
קטן,יעביראותולאיאוחרמ־30ימיםמיוםתחילתושלחוקההתייעלות
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
פקודת הוראות יחולו זה סעיף לפי כספים גביית על התשע"ח-2018;

המסים)גבייה(24ע";

בסעיף48- )2(

סעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-בטלים; )א(

)ג(,במקום"שלכלאחתמהשנים2009ו־2010"יבוא"2009" בסעיףקטן )ב(
והמילים"באותהשנה"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

")ד(עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מעבידציבוריאשרלאהעבירלמוסד
לביטוחלאומיאתסכוםהחיסכוןשלועדלמועדהאמורבאותוסעיף
קטן,יעביראותולאיאוחרמ־30ימיםמיוםתחילתושלחוקההתייעלות
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית
פקודת הוראות יחולו זה סעיף לפי כספים גביית על התשע"ח-2018;

המסים)גבייה(24ע";

עודמוצעלמחוקאתההגדרות"עובד","שווייום
חופשה"ו"שכרחודשי",שמתייתרותלאורביטולהסדר
ההסבר בדברי להלן כמפורט הפרטי מהמגזר הגבייה
האמורות ההגדרות נוסח וזה המוצעע לתיקון 2 לפסקה

שמוצעכאמורלמחוקאותן:

""עובד"-כהגדרתובסעיף1לחוקהביטוחהלאומי,
למעטעובדהמדינה,מישעובדאצלמעבידציבוריועובד

במשקבית;

"שווייוםחופשה"-סכוםהשווהלמחציתהשכר
החודשי,כשהואמחולקב־30;

"שכרחודשי"-השכרשממנומגיעיםדמיביטוחלפי
חוקהביטוחהלאומיבעדחודשספטמבר2009ע"

לפסקה )2(

המקורותהכספייםשלהקרןנקבעובסעיף48לחוק
ההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010עהמקורהראשון,
כאמורבסעיף48)א(,הואתשלוםסכוםחד־פעמיבשווייום
חופשהשלכלאחדמעובדיהמגזרהפרטישמעבידוחייב
בתשלוםדמיביטוחלאומיבעדובעבורחודשספטמבר

2009ע

יצויןכיבעתגיבושההסדרלהשתתפותכללהעובדים
במשקבמימוןהקרן,היהברורכיהנטלהמונחעלכתפי
עובדיהמגזרהציבוריכבדלאיןערוךמזהשלהמעסיקים
והעובדיםבמגזרהפרטי,וכיאיןזוהפעםהיחידהשבה
המדינה במשק משמעותי כלכלי קושי נוכח כי הוחלט
עם הסכמה תוך בנטל, הציבורי המגזר עובדי יישאו
ההסתדרותבעניין,לטובתאינטרסכלכלי-ציבוריעואולם
במהלךהזמןשחלףמחקיקתחוקההתייעלותהכלכלית
לשנים2009ו־2010,וכדילאפשראתהקמתהקרן,גובשו
הבנותביןהגורמיםהרלוונטייםהשותפיםלהקמתהקרן
וניהולה,וביניהןההבנהכיישלבטלאתהגבייהמהמגזר
הפרטיעלפיכךמוצעלבטלגבייהזוהקבועהבסעיף48)א(
ו–)ב(לחוקהאמורעוזהנוסחסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(של

בסעיף48שמוצעכאמורלבטלם:

")א(מעבידהחייבבתשלוםדמיביטוחלאומיבעד
לחוק 342 סעיף לפי ,2009 ספטמבר חודש בעבור עובד
להם בנוסף מועד באותו חייב יהא הלאומי, הביטוח
בתשלוםסכוםחד־פעמיבשווייוםחופשתושלכלאחד

מעובדיוע

מעבידהחייבבתשלוםלפיסעיףקטן)א(ינכה )ב(
מהשכרהחודשישלהעובדסכוםהשווהלמחציתמשווי

יוםחופשתובאופןשבומנוכיםדמיביטוחלאומיע"

לחוק 50 לסעיף בהתאם כי יצוין זה בהקשר
ההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010כנוסחוהיום,
התעשייה שר עם התייעצות לאחר האוצר, שר רשאי
המסחרוהתעסוקה)כתוארואז(ועםשרהרווחהוהשירותים
48)א( סעיף לפי התשלום מועד את לדחות החברתיים,
לחוקהאמורלמועדאחרעואכן,במשךהזמןנדחההמועד
האמורכמהפעמיםבצושלשרהאוצר,עלרקעההבנה
כילאתתבצעגבייהמהמגזרהפרטיעזאתועוד,מבירורעם
התאחדותהתעשייניםועםהמוסדלביטוחלאומיעולהכי
לאבוצעהגבייהבפועלשלמעבידיםבמגזרהפרטיכאמור
בחוק,ובהתאםלכךלאבוצעהגבייהשלהמוסדלביטוח

לאומיבכלהנוגעלמגזרהפרטיע

48)ג( המקורהכספיהשנישלהקרן,כאמורבסעיף
לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010,הוא"סכום
החיסכון"-הסכוםשהופחתמדמיההבראהשלעובדיושל
מעבידציבורי)למעטעובדיהמדינה(עלפיחוקלתשלום
חלקישלדמיהבראהבשירותהציבוריבשנים2009ו־2010
לתשלום החוק - )להלן התשס"ט-2009 שעה(, )הוראת
חלקי(עיצויןשבחוקלביטולתשלוםחלקישלדמיהבראה
בשירותהציבוריבשנת2010)הוראתשעה(,התשע"א-2011
בוטלהכאמורההפחתהשלדמיההבראהשהיתהאמורה

להתבצעבשנת2010לפיהחוקלתשלוםחלקיע

הכלכלית ההתייעלות לחוק 48)ג( לסעיף בהתאם
2009ו־2010,הוציאשרהאוצרביוםי"גבחשוון לשנים
התשע"ו)26באוקטובר2015(אתצוההתייעלותהכלכלית
2009 לשנים הכלכלית התכנית ליישום חקיקה )תיקוני

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374)א(1399ע 24
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סעיפים49ו־50-בטלים; )3(

הכלכלה "שר יבוא והתעסוקה" המסחר התעשייה "שר במקום ,52 בסעיף )4(
והתעשייה"ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

התכניתהכלכלית
לשנים2009

ו־2010(-תחילה

תחילתושלסעיף36לחוקזהביוםפרסומוע37ע

פרק ח': תחילה
תחילתושלחוקזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,אלאאםכןנקבעבו38עתחילה

אחרתע

ו–2010()רשימהשלמעבידיםציבוריים(,התשע"ו-2015
המעבידים רשימת את הכולל )76 עמ' התשע"ו, )ק"ת
הציבורייםשעליהםלהעבירלמוסדלביטוחלאומיאת

סכוםהחיסכוןשלהםלשנת2009ע

2009 לשנים הכלכלית ההתייעלות חוק אמנם,
ו־2010בנוסחוכיוםקובעכימעבידציבורייעבירלמוסד
לביטוחלאומילאיאוחרמיום31באוקטוברשלהשנים
הפחתת ואולם שלוע החיסכון סכום את ו־2010 2009
יועד אשר הציבורי המגזר מעובדי הבראה דמי סכום
להקמתהקרן,נקבעהעודבחוקלתשלוםחלקישלדמי
)הוראת ו־2010 2009 בשנים הציבורי בשירות הבראה
שעה(,התשס"ט-2009,שהתקבלבכנסתביוםא'בתמוז
התשס"ט)23ביוני2009(עלפיכך,לאיהיהזהראוילפטור
כעתאתהמעבידיםהציבורייםמחובתםלהעבירלמוסד
לביטוחלאומי,כאמורבחוק,אתהסכומיםשכברהופחתו
מעובדיהם,ולקבועכיחובהזוהתאיינהלמעשה,אךורק
בשלהעובדהשהצוהאמורשלשרהאוצרהוצאבמועד
מאוחרמהצפוי,וזאתבשלהנסיבותהמיוחדותהמוזכרות
קצר זמן בטווח הקרן הקמת את אפשרו לא אשר לעיל
יחסיתכפישתוכנןבעתחקיקתחוקההתייעלותהכלכלית
לשנים2009ו־2010עלמותרלצייןכיצעדכזהאףלאתואם
אתהתכליתהחשובהשלאורהחוקקהחוקהאמור-מתן

סיועכלכלילעסקיםשנקלעולמצוקהע

לחוק 48)ג( סעיף נוסח את להתאים מוצע כן, כמו
2009ו־2010לחוקלביטול ההתייעלותהכלכליתלשנים
תשלוםחלקישלדמיהבראהבשירותהציבוריבשנת2010
)הוראתשעה(,התשע"א-2011,אשרביטלאתהפחתתדמי

ההבראהלשנת2010ע

עודמוצעלהאריךאתהמועדשעדאליועלמעביד
ציבורילהעביראתסכוםהחיסכון,כךשהמועדהאחרון
ימים 30 יהיה לאומי לביטוח למוסד הכספים להעברת
מתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה

להשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018ע
כי לקבוע מוצע הכספים, העברת הליך את לייעל כדי
עלהעברתסכוםהחיסכוןיחולוהוראותפקודתהמסים

)גבייה(ע

לפסקה )3(

לעיל כאמור הפרטי, מהמגזר הגבייה ביטול בשל
בדבריההסברלפסקה2לתיקוןהמוצע,מוצעלבטלאת
סעיפים49ו־50לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009
ו־2010,המסדיריםאתסוגייתגבייתכספיםאלהעלידי
המוסדלביטוחלאומיוהאפשרותלדחייתמועדיהגבייהע

וזהנוסחסעיפים49ו־50לחוקהאמורשמוצעלבטלם:

"גבייה

המפורט הסכום את יגבה לאומי לביטוח המוסד 49ע
בסעיף48)א(בדרךשבההואגובהאתדמיהביטוחהלאומי
בעדאותוחודש;לענייןהגבייהוהתשלוםיחולוהוראות
העניין, לפי המחויבים בשינויים הלאומי, הביטוח חוק

כאילוהיוהסכומיםדמיביטוחלאומיע

דחיית מועד הגבייה

לאנקבעוכלליםלהפעלתהקרןכנדרשלפיהחלטת 50ע
שר עם התייעצות לאחר האוצר שר רשאי הממשלה,
והשירותים הרווחה ושר והתעסוקה המסחר התעשייה
החברתיים,לדחותאתהמועדלפיסעיף48)א(למועדאחרע"

לפסקה )4(

מוצעלעדכןבסעיף52לחוקההתייעלותהכלכלית
לשנים2009ו־2010אתתוארושלשרהתעשייההמסחר

והתעסוקהלתוארהעדכני-שרהכלכלהוהתעשייהע

המוצע התיקון של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 37
לחוקההתייעלותהכלכליתלשנים2009ו־2010, 

כנוסחובסעיף36לחוקזה,ביוםפרסומוע
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הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 17( 
)שיעור הגירעון בשנות התקציב 2019 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית 

בשנת התקציב 2019(, התשע"ח-2018

בחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאההתקציבית,התשנ"ב-11992)להלן-החוק1עתיקוןסעיף5
העיקרי(,בסעיף5-

בהתאםלחוקהפחתתהגירעוןוהגבלתההוצאה  כללי
חוק - )להלן התשנ"ב-1992 התקציבית, 
תקציב על פיסקליות מגבלות שתי קיימות המסגרות(,
המדינהעהמגבלההראשונהקובעתאתהגירעוןהמרבי
שאותוניתןלקבועבעתאישורתקציבהמדינהבמונחים
שלאחוזיתוצר)תקרתהגירעון(,והמגבלההשנייהקובעת
אתשיעורהגידולהמרביהריאליבהוצאההממשלתית
ביחסלהיקףההוצאההממשלתיתבתקציבהשנההקודמת
)מגבלתההוצאה(עלעמידהבמגבלותאלהחשיבותמכרעת

בשמירהעלאמינותההפיסקליתשלהממשלהע

שמתווה המרחיבה הכלכלית המדיניות לנוכח
הממשלהבעתהזו,ובאהלידיביטויביןהשאר,בעלייה
ניכרתבהוצאההצפויהעלשירותיםחברתיים,כגון:העלאת
הקצבאותהמשולמותלנכים,רפורמהבביטוחהסיעודי,
סבסודצהרוניםועוד,ובהתבססעלתחזיותשביצעמשרד
האוצרבמסגרתהליךגיבושתקציבהמדינהלשנת2019,
עולהכילצורךעמידהבתקרותהגירעוןהקבועותבחוק,
יידרשוצעדיהתאמהבצדההוצאהובצדההכנסה,הן
בשנתהתקציב2019והןבשנותהתקציבשלאחריה,וזאת

למרותצעדיהתכנסותשבוצעובשניםהקודמותע

עמידהבכלליםהפיסקלייםהיאכאמורלעילתנאי
של וליכולתה המשק של הכלכלית ליציבותו הכרחי
הממשלהלהתמודדבהצלחהעםזעזועיםכלכלייםעואולם
וההוצאההממשלתית במדיניותהמס תכופים שינויים
ודאות לחוסר לגרום ועלולים יציבות לחוסר מביאים
הצמיחה רקעשיעורי הקצרעעל בטווח הפוגעבצמיחה
ובאמינות ביציבות והשיפור בעולם יחסית הנמוכים
הפיסקליתשלהממשלהבעקבותצעדיהמדיניותשננקטו
בשניםהאחרונות,ישמקוםלאזןביןקצבהפחתתהגירעון
מניעתזעזועים של היתרון לבין הקצר בטווח התקציבי
נוספיםלמערכתהמסעזאת,תוךהתחייבותלתוואיגירעון
תקציבישיורדבאופןעקביבשניםהקרובותעהתיקוןהמוצע

בסעיפים1ו־2להצעתהחוקעניינובאיזוןזהע

במסגרתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה
ו־2016(, 2015 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת
39(,תוקןחוקיסודות התשע"ו-2015)ס"חהתשע"ו,עמ'
התקציב,התשמ"ה-1985)להלן-חוקיסודותהתקציב(,
ונוספובוהוראותבענייןהכנתתכניתתקציבתלת־שנתיתע
התיקוןהסדירשלושהנושאיםמרכזייםהנוגעיםלמסגרות

הפיסקליותהרב־שנתיות,כמפורטלהלן:

נקבעכיהממשלהתכיןתכניתתקציבתלת־שנתית, 1ע
עלפיהצעתשרהאוצר,שתונחעלשולחןהכנסתבכלשנה
יחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתי,וכיהתכניתתעודכן

לפחותאחתלשנה;

תתבצע השנתי התקציב אישור במסגרת כי נקבע 2ע
התכנסותלמסגרותהפיסקליותהנגזרותממגבלתההוצאה

ומגבלתהגירעוןכאמורבחוקהמסגרות;

לקבל הממשלה של יכולתה על מגבלות נקבעו 3ע
מהמגבלות בחריגה כרוך שביצוען חדשות החלטות
האמורות,לרבותהגשתהצעתחוקממשלתיתותמיכה
ושלישית, שנייה ראשונה, בקריאה פרטית חוק בהצעת
בלאביצוע"פעולהמאזנת"כהגדרתהבסעיף40א)י(לחוק

יסודותהתקציבע

עלפיחוקיסודותהתקציב,כוללתהתכניתהתלת־
ההוצאה סכום צמיחה, תחזית אלה: כל את שנתית
תחזית המדינה, הכנסות תחזית הצפויה, הממשלתית
הגירעוןהכולל,מגבלתההוצאההמותרתכפישנקבעה
בחוק,סכוםהגירעוןהמותרכפישנקבעבחוקוכןההפרשים
ביןסכוםההוצאההממשלתיתהצפויהלמגבלתההוצאה
המותרתוביןתחזיתהגירעוןהכוללוסכוםהגירעוןהמותרע

הפרקטיקה רקע על גובש לעיל המתואר התיקון
חוק שלאחר לשנים תקציביות התחייבויות ולפיה
התקציבהמאושר,נעשובלאהצבעהעלמקורתקציבי,
התקציבע בניית בשלב התבצעה איתן וההתמודדות
הצטברותההתחייבויותכתוצאהמכךהיתהעלולהלהביא
עוד שנקבעו, הפיסקליות מהמגבלות חריגה של למצב
טרםבנייתהתקציבעבהתאם,נועדהתיקוןהאמורלמנוע
מהממשלהלקחתעלעצמההתחייבויותשאינןעומדות
בקנהאחדעםהמגבלותהפיסקליותולחזקאתאמינותה

הפיסקליתשלהממשלהע

בהתאםלתיקוןהמתוארלעיל,נקבעובחוקתקציב
2017ו־2018)הוראותמיוחדות()הוראת המדינהלשנים
חוק או ההתאמות חוק - )להלן התשע"ו-2016 שעה(,
התקציבהדו־שנתילשנים2017ו־2018(,הוראותהנוגעות
לתקנן, כעת שמוצע התלת־שנתית, התקציב לתכנית

בסעיף3להצעתהחוקע

ההסבר, לדברי הכללי בחלק האמור רקע על  סעיף 1 
מוצעלמתןאתתוואיהפחתתהגירעוןהקבוע 
בחוקבשניםהקרובות,כךשמצדאחדתישמרמחויבותה
שלהממשלהלהמשךהפחתתיחסהחוב-תוצרומצדשני

ס"חהתשנ"ב,עמ'45;התשע"ז,עמ'34ע 1
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בפסקה)14(,במקום"5%ע2"יבוא"9%ע2"; )1(

בפסקה)15(,במקום"25%ע2"יבוא"5%ע2"; )2(

בפסקה)16(,במקום"0%ע2"יבוא"25%ע2"; )3(

בפסקה)17(,במקום"75%ע1"יבוא"0%ע2"; )4(

במקוםפסקה)18(יבוא: )5(

בשנתהתקציב2023-באופןשלאיעלהעל75%ע1; )18("

בשנותהתקציב2024ואילך-באופןשמדישנהלאיעלהעל5%ע1ע" )19(

בסעיף15לחוקהעיקרי,במקום"שלאיעלהעל2%"יבוא"שלאיעלהעל3%"ע2עתיקוןסעיף15

תיקוןחוקתקציב
המדינהלשנים

2017ו־2018
)הוראותמיוחדות(

)הוראתשעה(

שעה(,3ע )הוראת מיוחדות( )הוראות ו־2018 2017 לשנים המדינה תקציב בחוק
התשע"ו-22016-

בסעיף2)7()ב(,בסופויבוא"והוראותסעיף40א)ב(לחוקיסודותהתקציבלאיחולו )1(
לענייןהתכניתהאמורה";

הקרובות, בשנים התכנסות צעדי בביצוע הצורך ימותן
2019לאיעלה וזאתכפישמפורטלהלן:בשנתהתקציב
שיעורהגירעוןהכוללעל9%ע2מהתוצרהמקומיהגולמי
5%ע2 2020לאיעלהעל )להלן-תמ"ג(,בשנתהתקציב
מהתמ"ג,בשנתהתקציב2021לאיעלהעל25%ע2מהתמ"ג,
בשנת2022לאיעלהעל0%ע2מהתמ"ג,בשנת2023לא
יעלהעל75%ע1מהתמ"גובשנותהתקציב2024ואילךלא
יעלה,בכלשנה,על5%ע1מהתמ"געיישוםתוואיהגירעון
החדש,כמוצעבחוקזה,משמעודחייהשלשנהבתוואי

הקייםשלהפחתתהגירעוןע

במתווה המוצע השינוי הקיימות, התחזיות לאור
הפחתתהגירעוןצפוילאפשר,בטווחהבינוני,חזרהלמגמה

שלהפחתתיחסהחוב-תוצרע

לשנת שעה בהוראת קובע, לחוק 15 סעיף   סעיף 2 
הגדלת תותר שנה באותה כי ,2019 התקציב 
השיעור על נוסף בשיעור הממשלתית ההוצאה סכום
האמורבסעיף6אלחוק,שלאיעלהעל2%ביחסלסכום
ההוצאההממשלתיתבשנתהתקציב2018)להלן-הוראת

השעהלעניין2019(ע

עניינושלסעיף6אלחוקהואקביעתסכוםההוצאה
הממשלתיתהמרביבשנה,באמצעותקביעתמנגנוןשל
תוספתלסכוםההוצאההממשלתיתבשנההקודמתוכן

הצמדהלמדדע

היקףההוצאההממשלתיתהצפוילשנת2019מצביע
עלגידולחדלעומתשנותהתקציבהקודמות,הנובעבעיקרו
מעלייהניכרתבהוצאההצפויהעלשירותיםחברתייםע
לאורעובדהזו,ולאוררצוןהממשלהשלאלהפחיתבאופן
ניכראתתקציבימשרדיהממשלהבפרקזמןקצר,מוצע
לתקןאתהוראתהשעהלעניין2019,ולקבועכיהממשלה
הממשלתית ההוצאה סכום את להגדיל רשאית תהיה

הקבוע השיעור על נוסף בשיעור 2019 הכספים בשנת
3%ביחסלסכוםההוצאה באותוסעיף,שלאיעלהעל
הממשלתיתבשנתהתקציב2018עגידולזהיובאבחשבון
לצורך 2019 בשנת הממשלתית ההוצאה מסכום כחלק
לחוק, 6א לפיסעיף חישובסכוםההוצאההממשלתית

לשנת2020ואילךע

לפסקה )1( סעיף 3

כחלקמהליכיהחקיקהשלהוראתהשעהבעניין 
)7(2 בסעיף נקבע ו־2018, 2017 לשנים דו־שנתי תקציב
לחוקתקציבהמדינהלשנים2017ו־2018,כילענייןתכנית
התקציבהתלת־שנתיתהאמורהיראובכלאחתמהשנים
2017ו־2018כשנתתקציבנפרדתעבהתאםלכך,הונחהעל
שולחןהכנסת,יחדעםהצעתחוקהתקציבלשנותהכספים
התשע"ז, הממשלה )הצ"ח התשע"ז-2016 ו־2018, 2017
עמ'6()להלן-הצעתחוקהתקציבלשנים2017ו־2018(,

תכניתהתקציבהתלת–שנתיתלשנים2018עד2020ע

כמוכן,נקבעבסעיף2)7(האמורכיהמועדלהנחהעל
שולחןהכנסתשלתכניתהתקציבהתלת־שנתית,לעניין
התשע"ח בחשוון י"ב יום עד יהיה ,2018 התקציב שנת

)1בנובמבר2017(ע

יסודות לחוק 40א)ב( ולסעיף סעיף לאותו בהתאם
התקציב,עםהגשתתכניתהתקציבהתלת־שנתית,לעניין
שנת2018,המתייחסתלשנים2019עד2021,וככלשתחזית
ההוצאותלגביכלאחתמהשניםהאמורותעולהעלסכום
40א בסעיף כהגדרתו המותרת, הממשלתית ההוצאה
לחוקיסודותהתקציב)להלן-סכוםההוצאההממשלתית
המותרת(,לאותהשנה,עלהתכניתלכלולפעולהמאזנת,
כהגדרתהבאותוסעיף,לכיסויהפרשזה,וזאתבדומהלכל
תכניתתקציבתלת־שנתיתאחרתשמונחתעלשולחןהכנסת

לפיסעיף40אהאמור,יחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתיע

ס"חהתשע"ו,עמ'1182ע 2
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2017("יבוא"י"גבניסן )10בדצמבר 3)ג(,במקום"כ"בבכסלוהתשע"ח בסעיף )2(
התשע"ח)29במרס2018("ע

2017("יבוא"י"גבניסן )10בדצמבר 3)ג(,במקום"כ"בבכסלוהתשע"ח בסעיף )2(
התשע"ח)29במרס2018("ע

שאושרה התלת־שנתית התקציב לתכנית בהתאם
בממשלהביוםט'בחשווןהתשע"ח)29באוקטובר2017(,
2021 עד 2019 לשנים ההוצאות תחזית בין הפרש קיים

לביןמגבלתההוצאההממשלתיתהמותרתלאותןשניםע

40אלחוקיסודותהתקציב, כאמור,בהתאםלסעיף
הכנסת שולחן על שמונחת תלת־שנתית תקציב תכנית
חד־שנתי, תקציב מוגש שבה תקציב לשנת בהתייחס
מונחתיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתיעהנחתתכנית
התקציבהתלת־שנתיתיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתי,
מאפשרתאתביצועהפעולותהמאזנותהנדרשותכאמור
באמצעותהקטנתההוצאההממשלתית,ככלשקייםהפרש
תכנית מתייחסת שאליהן בשנים ההוצאות תחזית בין
התקציבהתלת־שנתיתלביןסכוםההוצאההממשלתית
המותרתלאותןשניםעבשונהמכך,נקבעבסעיף2)7(לחוק
אחת בכל יראו האמור 40א סעיף שלעניין ההתאמות
התקציב ושתכנית תקציב, כשנת ו–2018 2017 מהשנים
2018תונחעלשולחןהכנסת התלת־שנתיתלענייןשנת
עדיוםי"בבחשווןהתשע"ח)1בנובמבר2017(עעםזאת,
מאחרשהצעתחוקהתקציבלשנים2017ו–2018הוגשה
בשנת2016,מובןשתכניתהתקציבהתלת־שנתיתלעניין
שנת2018אינהמוגשתיחדעםהצעתחוקהתקציבהשנתי
לאותהשנה,וממילאנוצרקושיממשילבצעאתהפעולות

המאזנותהנדרשותכאמור,בעיתויזהע

לחוק 2)7()ב( סעיף את לתקן מוצע האמור, לאור
ההתאמות,כךשהוראותסעיף40א)ב(לחוקיסודותהתקציב
לאיחולולגביתכניתהתקציבהתלת־שנתיתלענייןשנת
2018,ולאיהיהצורךבביצועהפעולותהמאזנותבמועדזה
יחדעםהגשתהתכניתהאמורהעיצויןכיההסדרהאמור
זההבמהותולהסדרשקבועבסעיף40א)ט(לחוקיסודות
מעודכנת תלת־שנתית תכנית הגשת לעניין התקציב
באמצעשנתהתקציב,שאינהמוגשתמטבעהדבריםיחד
עםהצעתחוקהתקציבהשנתי,ושלעניינהנקבעבמפורש
שלאיהיהצורךבביצועפעולותמאזנותככלשהתגלה
הפרשביןתחזיתההוצאותלסכוםההוצאההממשלתית

המותרתלאותהשנהע

עודיצויןכייחדעםאישורהצעתתקציבהמדינה
לשנת2019,אישרההממשלהתכניתתקציבתלת־שנתית
הכוללתאתהפעולותהמאזנותהנדרשותלכיסויההפרש
ביןההוצאההממשלתיתהמותרתלשנים2020עד2023

לביןתחזיתההוצאותבאותןשניםע

לפסקה )2(

לשנים המדינה תקציב לחוק–יסוד: 1)א()3( סעיף
- )להלן שעה( מיוחדות()הוראת )הוראות ו־2018 2017
לשנים הדו־שנתי התקציב בחוק כי קובע היסוד(, חוק
2018 לשנת התאמות תקציב סעיף ייקבע ו־2018 2017
)להלן-תקציבההתאמות(עכמוכן,נקבעבסעיףהאמור
הכנסת של הכספים ועדת לאישור תביא הממשלה כי
2018 בשנת ההתאמות בתקציב לשימוש הצעתה את

ולהקצאתובאותהשנהע

3 1)א()3(לחוקהיסוד,נקבעבסעיף בהתאםלסעיף
לחוקההתאמותכיתקציבההתאמותיהיהבסכוםשל5ע3
מיליארדשקליםחדשים,וכיהשימושבוייעשהבהתייחס
לשנת2018עעודנקבעבסעיףהאמורכיהממשלהתביא
לאישורועדתהכספיםשלהכנסתאתהצעתהלשימוש
בתקציבההתאמותולהקצאתובשנת2018,לאיאוחרמיום
2017(,וכיעםאישור )10בדצמבר כ"בבכסלוהתשע"ח
ההצעהבידיועדתהכספיםשלהכנסת,יראואתהסכום

שאושרכסכוםשהתווסףלתקציבהמתייחסלשנת2018ע

בהחלטתהממשלהמס'3101מיוםט'בחשווןהתשע"ח
)29באוקטובר2017(,שעניינהעדכוןתכניתהתקציבלשנים
2019עד2021)"נומרטור"(ועמידהבמגבלותהפיסקליותלשנת
2018,אושרלפיסעיף3)ב(לחוקהיסודולפיסעיף4)א(לחוק
ההתאמות,דוחלענייןקיוםהפרשים,כהגדרתובסעיף4)א(
האמור,שבונקבעכיבשנת2018צפויהפרשבסךשל3ע0
מיליארדשקליםחדשיםביןתחזיתההוצאההממשלתית
לשנת2018לסכוםההוצאההממשלתיתהמאושרתלאותה
שנה)להלן-הפרשההוצאות(עבהתאםלסעיף3)ג(לחוק
היסודולסעיף4)ב(לחוקההתאמות,אםקייםהפרשהוצאות,
רואיםאתתקציבההתאמותכאילוהופחתבסכוםהנדרש
לכיסויההפרשהאמורענוכחהאמור,עומדתקציבההתאמות

עלסךשל2ע3מיליארדשקליםחדשיםע

2019אושר לאורהעובדהשתקציבהמדינהלשנת
11( התשע"ח בטבת כ"ד ביום כבר הממשלה בידי
בינואר2018(,מוצעלדחותאתהמועדלהבאתהצעתה
ההתאמות תקציב של והקצאה לשימוש הממשלה של
י"גבניסן לאישורהשלועדתהכספיםשלהכנסתליום

התשע"ח)29במרס2018(ע
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