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

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1.מטרה

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

לשנתהתקציב2019.

פרק ב': רשות שדות התעופה

תיקוןחוקרשות
שדותהתעופה-

מס'11

בחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-2-11977.

בסעיף19)א(,אחרי"שרהתחבורה"יבוא"אושרהאוצר"ובסופויבוא"אולפי )1(
סעיף38ב)ג(";

בסעיף38- )2(

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

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

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

דוחותכספייםכאמורבסעיף38א;"; ")2א(

אחריסעיף38יבוא: )3(

המועצהאחראיתלעריכתהדוחותהכספייםהמפורטים38א."דוחותכספיים )א(
בהתאם ייערכו הכספיים הדוחות ולאישורם; הרשות של

לנדרשלפיכלליחשבונאותמקובלים.

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

המחויביםעלהרשות,בכפוףלהוראותחוקזה.

הדוחותהכספייםשלהרשותיאושרובידיהמועצה, )ג(
ייחתמובשמהויוגשולשרהתחבורהולשרהאוצר,לאיאוחר

מהמועדהקבועבסעיף38.

רואהחשבון38ב.רואהחשבוןמבקר לרשות האוצרימנו ושר שרהתחבורה )א(
מבקר)להלן-רואההחשבוןהמבקר(,לפיהמלצתהוועדה
הממשלתיות, החברות לחוק 44)ג( סעיף לפי שמונתה
התשל"ה-31975,ככלשתמליץ,שיבקראתהדוחותהכספיים
זה- עליהם)בסעיף דעתו 38אויחווהאת כאמורבסעיף
פעולותביקורת(;עלמינוירואההחשבוןהמבקרועלשכרו
הממשלתיות החברות לחוק 44)ג( סעיף לפי כללים יחולו
האמור,בשינוייםהמחויבים;הרשותתישאבעלותשכרושל

רואההחשבוןהמבקר.
התקבלבכנסתביוםכ"זבאדרהתשע"ח)14במרס2018(]בישיבהשהחלהביוםכ"ובאדרהתשע"ח)13במרס2018([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1196,מיוםכ"ובשבטהתשע"ח)11בפברואר2018(,עמ'598.

ס"חהתשל"ז,עמ'182;התשע"ז,עמ'315. 1

ס"חהתשנ"ט,עמ'189. 2

ס"חהתשל"ה,עמ'132. 3
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במסמכי רשאילעייןבכלעת רואההחשבוןהמבקר )ב(
הסברים ולקבל תפקידו מילוי לשם לו הדרושים הרשות
לגביהם,הואיהיהרשאילהשתתףבכלישיבתמועצהאו
ועדהמוועדותיההדנהבדוחותהכספייםשלגביהםביצע
פעולותביקורתאובישיבתמועצההמתכנסתלפיסעיףקטן
)ג(,ויחולועליו,בשינוייםהמחויבים,ההוראותלפיסעיפים

160ו־161לחוקהחברות.

רואההחשבוןהמבקרחייב,עלאףכלדיןאחר,למסור )ג(
למועצה,לשרהתחבורהאולשרהאוצר,לפידרישתם,ידיעות
עלענייניהרשות,לערוךברשותביקורתמיוחדתולמסורלהם
דוחעלתוצאותיה;נודעלרואההחשבוןהמבקר,אגבפעולת
ביקורת,עלליקוייםמהותייםבבקרההחשבונאיתשלהרשות,
ידווחעלכךלשרהתחבורה,לשרהאוצרולמועצה;יושב
ראשהמועצהיזמן,בלאדיחוי,ישיבתמועצהלדיוןבנושאים

שהובאולידיעתוכאמור.

רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישר )ד(
הדוחות לגבי דעתו בחוות לאמור האוצר ושר התחבורה
הכספיים;איןבאמורבהוראהזוכדילמנועאתקיומהשל

אחריותשלרואההחשבוןהמבקרלפיכלדין.";

בסעיף39- )4(

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

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

אחריסעיף40איבוא: )5(

"תמלוגים
מהרווחהנקי

הרשות40א1. תשלם 40א)ב(, סעיף לפי התשלום על נוסף )א(
למדינה,בעבורכלשנההחלבשנת2020,תמלוגיםבשיעור
של50%מהרווחהשנתיהנקי,ובלבדשסכוםהתמלוגיםלא

יעלהעלסכוםההכנסההחייבתהשנתית.

תמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(יועברועדיום31ביולי )ב(
שלכלשנה,בעדהשנההקודמת.

סביר חשש יש כי מסוימת, בשנה המועצה סברה )ג(
שתשלוםהתמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(ימנעמהרשות
לעמודבהתחייבויותיההקיימותאוהצפויות,תפנההמועצה
30ביונישלאותהשנה, לשרהתחבורהולשרהאוצר,עד
בבקשהלהפחיתאתשיעורהתמלוגיםהקבועבסעיףקטן
)א(;פנתההמועצהכאמור,רשאיםשרהתחבורהושרהאוצר,
להורותעלהפחתתשיעורהתמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכי
קייםחששכאמור;ניתנההוראהכאמור,יודיעועלכךהשרים
לוועדתהכספיםשלהכנסתויפרסמוהודעהברשומותבדבר

שיעורהתמלוגיםהמופחת.

בסעיףזה- )ד(

במסמכי רשאילעייןבכלעת רואההחשבוןהמבקר )ב(
הסברים ולקבל תפקידו מילוי לשם לו הדרושים הרשות
לגביהם,הואיהיהרשאילהשתתףבכלישיבתמועצהאו
ועדהמוועדותיההדנהבדוחותהכספייםשלגביהםביצע
פעולותביקורתאובישיבתמועצההמתכנסתלפיסעיףקטן
)ג(,ויחולועליו,בשינוייםהמחויבים,ההוראותלפיסעיפים

160ו־161לחוקהחברות.

רואההחשבוןהמבקרחייב,עלאףכלדיןאחר,למסור )ג(
למועצה,לשרהתחבורהאולשרהאוצר,לפידרישתם,ידיעות
עלענייניהרשות,לערוךברשותביקורתמיוחדתולמסורלהם
דוחעלתוצאותיה;נודעלרואההחשבוןהמבקר,אגבפעולת
ביקורת,עלליקוייםמהותייםבבקרההחשבונאיתשלהרשות,
ידווחעלכךלשרהתחבורה,לשרהאוצרולמועצה;יושב
ראשהמועצהיזמן,בלאדיחוי,ישיבתמועצהלדיוןבנושאים

שהובאולידיעתוכאמור.

רואההחשבוןהמבקראחראיכלפיהרשותוכלפישר )ד(
הדוחות לגבי דעתו בחוות לאמור האוצר ושר התחבורה
הכספיים;איןבאמורבהוראהזוכדילמנועאתקיומהשל

אחריותשלרואההחשבוןהמבקרלפיכלדין.";

בסעיף39- )4(

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

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

אחריסעיף40איבוא: )5(

"תמלוגים
מהרווחהנקי

הרשות40א1. תשלם 40א)ב(, סעיף לפי התשלום על נוסף )א(
למדינה,בעבורכלשנההחלבשנת2020,תמלוגיםבשיעור
של50%מהרווחהשנתיהנקי,ובלבדשסכוםהתמלוגיםלא

יעלהעלסכוםההכנסההחייבתהשנתית.

תמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(יועברועדיום31ביולי )ב(
שלכלשנה,בעדהשנההקודמת.

סביר חשש יש כי מסוימת, בשנה המועצה סברה )ג(
שתשלוםהתמלוגיםכאמורבסעיףקטן)א(ימנעמהרשות
לעמודבהתחייבויותיההקיימותאוהצפויות,תפנההמועצה
30ביונישלאותהשנה, לשרהתחבורהולשרהאוצר,עד
בבקשהלהפחיתאתשיעורהתמלוגיםהקבועבסעיףקטן
)א(;פנתההמועצהכאמור,רשאיםשרהתחבורהושרהאוצר,
להורותעלהפחתתשיעורהתמלוגיםהאמור,אםשוכנעוכי
קייםחששכאמור;ניתנההוראהכאמור,יודיעועלכךהשרים
לוועדתהכספיםשלהכנסתויפרסמוהודעהברשומותבדבר

שיעורהתמלוגיםהמופחת.

בסעיףזה- )ד(
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"ההכנסההחייבתהשנתית"-סךההכנסותהשנתיותשל
הרשות,ובכללזההכנסותמהשכרתשטחיםלצרכים
מסחריים,ולמעטהכנסהמאגרותושירותיםלמטוסים

ומאגרותושירותיםלנוסעים;

"הרווחהשנתיהנקי"-הרווחאחרימסיםעלההכנסה,כפי
שנקבעבדוחותהכספייםכאמורבסעיף38א.";

בסעיף40ג- )6(

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

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

בפסקה)2(,ברישה,במקום"1,190"יבוא"940",ובכלמקום,במקום"595" )ג(
יבוא"470";

אחריפסקה)2(יבוא: )ד(

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

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

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

אחריסעיף40גיבוא: )7(

"ניכוישלתגמול
אותשלוםלעניין
פקודתמסהכנסה

בחישובההכנסההחייבתכמשמעותהבפקודתמסהכנסה,40ד.
הרשות ששילמה תשלום או תמלוג המס, תשלום לשם
למדינהלפיסעיפים40אעד40גלחוקזה,יותרבניכויבשנת

המסשבהשולם.";

אחריסעיף47יבוא: )8(

"פטורממסים
המשתלמים

לרשותמקומית

כלנכסיהרשותבנמלהתעופהבןגוריוןיהיופטוריםמכל47א.
המשתלמיםלרשות אחר, חובה תשלום או ארנונה אגרה,

מקומית."

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו־2018(-
מס'4

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב32017.
ו־2018(,התשע"ז-42016,אחריסעיף25יבוא:

 "פרק ד'1: תשלום ארנונה לרשויות הסמוכות לנמל התעופה
בן־גוריון

תשלוםלרשויות
הסמוכותלנמל

התעופהבן־גוריון

בכלשנתכספים,ייקבעבתכניתנפרדתבסעיףתקציב25א. )א(
משרדהפניםבחוקהתקציבהשנתי,סכוםשיוקצהלרשויות
המקומיותהסמוכותלנמלהתעופהבן־גוריון,כולןאוחלקן,
בהתאםלכלליחלוקהשיקבעשרהפניםבהסכמתשרהאוצר,
כללי שייקבעו ויכול אלה, לעקרונות בהתאם השאר בין
)ב( חלוקהשוניםלרשויותהמקומיותהמנויותבסעיףקטן

וליתרהרשויותהמקומיות:

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשע"ח,עמ'166. 4
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האפיוןוהסיווגשלהרשותהמקומיתבאשכול )1(
בהתאםלמדרגהחברתי־כלכליכהגדרתובסעיף24,וכן
האפיוןוהסיווגשליישוביםבתחוםהרשותהמקומית,

ככלשישנם,בהתאםלמדרגהחברתי-כלכלי;

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )2(

מצבההפיננסישלהרשותהמקומית; )3(

היקףשטחהנכסיםשבתחוםהרשותהמקומית )4(
שאינםמבנימגוריםלשםחישובארנונה.

מביןהרשויותהסמוכותכאמורבסעיףקטן)א(,יוקצה )ב(
לפחות ל־35% השווה סכום שלהלן המקומיות לרשויות
מהתקציבכאמורבאותוסעיףקטן:עירייתאוריהודה,עיריית
לוד,מועצהאזוריתחבלמודיעין,מועצהאזוריתעמקלוד,

עירייתיהוד־נווהמונוסוןומועצהמקומיתשוהם.

את לקבוע רשאי האוצר, שר בהסכמת הפנים, שר )ג(
השימושיםוהמטרותשלהןייעדוהרשויותהמקומיותאת
הסכוםשיוקצהלהןלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(בכלשנת

כספים.

לגבי רשאילהורות האוצר, שר בהסכמת הפנים, שר )ד(
שנתכספיםמסוימת,כיחלקמהסכוםשייקבעבתקציבמשרד
הפניםכאמורבסעיףקטן)א(,יוקצהלכללהרשויותהמקומיות

לפיסעיף24.

בסעיףזה- )ה(

שנתי, תקציב בחוק כהגדרתם - ו"תכנית" תקציב" "סעיף
כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-51985;

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזורית,
לרבותבאזוריהודהוהשומרון."

פרק ג': מסים

תיקוןחוקשירות
המילואים-מס'2

בחוקשירותהמילואים,התשס"ח-4-62008.

בסעיף18)ג(,פסקאות)2(עד)5(-יימחקו; )1(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

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

המשלםינכהמתשלוםהתגמולהנוסף,אתהמסהמיוחדוישלמו )2(
לפקידהשומה,כהגדרתובפקודתמסהכנסה,בצירוףדיןוחשבוןשיגיש

באותומועד.

יראואתהמסהמיוחדכמסהכנסהלענייןשומה,גבייהועונשיןלפי )3(
פקודתמסהכנסה;עלניכויהמסהמיוחדיחולוהוראותלפיסעיף164

לפקודה,כאילוהיהניכוימסשהמשלםחייבבו.

האפיוןוהסיווגשלהרשותהמקומיתבאשכול )1(
בהתאםלמדרגהחברתי־כלכליכהגדרתובסעיף24,וכן
האפיוןוהסיווגשליישוביםבתחוםהרשותהמקומית,

ככלשישנם,בהתאםלמדרגהחברתי-כלכלי;

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )2(

מצבההפיננסישלהרשותהמקומית; )3(

היקףשטחהנכסיםשבתחוםהרשותהמקומית )4(
שאינםמבנימגוריםלשםחישובארנונה.

מביןהרשויותהסמוכותכאמורבסעיףקטן)א(,יוקצה )ב(
לפחות ל־35% השווה סכום שלהלן המקומיות לרשויות
מהתקציבכאמורבאותוסעיףקטן:עירייתאוריהודה,עיריית
לוד,מועצהאזוריתחבלמודיעין,מועצהאזוריתעמקלוד,

עירייתיהוד־נווהמונוסוןומועצהמקומיתשוהם.

את לקבוע רשאי האוצר, שר בהסכמת הפנים, שר )ג(
השימושיםוהמטרותשלהןייעדוהרשויותהמקומיותאת
הסכוםשיוקצהלהןלפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(בכלשנת

כספים.

לגבי רשאילהורות האוצר, שר בהסכמת שרהפנים, )ד(
שנתכספיםמסוימת,כיחלקמהסכוםשייקבעבתקציבמשרד
הפניםכאמורבסעיףקטן)א(,יוקצהלכללהרשויותהמקומיות

לפיסעיף24.

בסעיףזה- )ה(

שנתי, תקציב בחוק כהגדרתם - ו"תכנית" תקציב" "סעיף
כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-51985;

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזורית,
לרבותבאזוריהודהוהשומרון."

פרק ג': מסים

תיקוןחוקשירותבחוקשירותהמילואים,התשס"ח-4-62008.
המילואים-מס'2

בסעיף18)ג(,פסקאות)2(עד)5(-יימחקו; )1(

בסעיף19,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

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

המשלםינכהמתשלוםהתגמולהנוסף,אתהמסהמיוחדוישלמו )2(
לפקידהשומה,כהגדרתובפקודתמסהכנסה,בצירוףדיןוחשבוןשיגיש

באותומועד.

יראואתהמסהמיוחדכמסהכנסהלענייןשומה,גבייהועונשיןלפי )3(
פקודתמסהכנסה;עלניכויהמסהמיוחדיחולוהוראותלפיסעיף164

לפקודה,כאילוהיהניכוימסשהמשלםחייבבו.

ס"חהתשמ"ה,עמ'60. 5

ס"חהתשס"ח,עמ'502;התשע"א,עמ'949. 6
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שרהאוצר,בהסכמתהשר,רשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצוע )4(
סעיףקטןזה."

תיקוןחוקשירות
המילואים-

תחולה

הוראותסעיפים18ו־19לחוקשירותהמילואים,התשס"ח-2008,כנוסחםבחוקזה,5.
יחולועלתשלוםתגמוליםלפיהסעיפיםהאמוריםהחלמיוםפרסומושלחוקזהואילך,

בשלשירותמילואיםשבוצעהחלמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(.

תיקוןחוקלשינוי
סדריעדיפויות

לאומיים)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנים2013

ו־2014(-מס'9

בחוקלשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים62013.
ו־2014(,התשע"ג-72013,בסעיף40)2(,לענייןסעיפים40גו־40דלפקודתמסהכנסה,
במקום"כ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018("יבוא"ז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר

.")2022

תיקוןחוקמס
הכנסה)הגדלת

נקודותזיכוי
להורים-הוראת
שעה(ותחילה-
תיקוןפקודתמס

הכנסה-מס'247

בחוקמסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים-הוראתשעה(,התשע"ז-7-82017. )א(

בשםהחוק,במקום"מסהכנסה)הגדלתנקודותזיכוילהורים-הוראת )1(
שעה("יבוא"לתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'247(";

בסעיף1- )2(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןלפקודתמסהכנסה-הגדלת )א(
נקודותזיכוילהורים";

במקוםהרישהיבוא"בפקודתמסהכנסה-"; )ב(

בפסקה)1(- )ג(

בכלמקום,במקום"יקראו"יבוא"יבוא"; )1(

במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

אחריפסקה)1א(יבוא: ")ג(

עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)1א(,אמושל ")1א1(
ילדתהיהזכאיתלבחוראםנקודתזיכויאחתמתוך
נקודותהזיכוישלהןהיאזכאיתכאמורבאותןפסקאות,
לפיהעניין,בשנתהלידה,תובאבחשבוןבשנתהמס

שבהנולדהילדאובשנתהמסשלאחריה;"";

אחריפסקה)1(יבוא: )ד(

אחריסעיף41יבוא: ")1א(

חוק41א."דיווחלכנסת של תחילתו ביום החל בתקופה
חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות
התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת
המנהל יבחנו התשע"ח-92018, ,)2019
תוך והמנהל, האוצר במשרד הכללי
באקדמיה, שונים גורמים עם היוועצות
אתמתןנקודותהזיכוילתאהמשפחתי,
בהתאםלניסיוןשנצברבישראלובעולם,
וידווחולוועדתהכספיםשלהכנסתעל
בסיוון כ"ז מיום יאוחר לא ממצאיהם

התשע"ט)30ביוני2019(.";

ס"חהתשע"ג,עמ'140;התשע"ח,עמ'95. 7

ס"חהתשע"ז,עמ'954. 8

ס"חהתשע"ח,עמ'510.. 9
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בפסקה)2(- )ה(

בכלמקום,במקום"יקראו"יבוא"יבוא"; )1(

בפסקתמשנה)א(,במקוםפסקתמשנה)2(יבוא: )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2("

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,אמושלילד ")א1(
תהיהזכאיתלבחוראםנקודתזיכויאחתמתוךנקודות
הזיכוישלהןהיאזכאיתכאמורבאותהפסקה,בשנת
הלידה,תובאבחשבוןבשנתהמסשבהנולדהילדאו

בשנתהמסשלאחריה;"";

סעיף3-בטל. )3(

תחילתושלסעיףקטן)א()3(ביוםפרסומושלחוקזה. )ב(

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'11

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק8.
עבודה(,התשס"ח-102007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(-

בסעיף8- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקום"בסעיפים2עד6,6בו־12)3א("יבוא"בחוקזה"; )1(

בכלמקום,במקום"ב־1ביוני"יבוא"ב־1בינואר"; )2(

במקום"עליית"יבוא"שינוי"; )3(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

המנהליפרסםבהודעהברשומותאתהסכומיםהמעודכניםלפיסעיף ")ב(
קטן)א(.";

בסעיף16,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,נפטרעובד,יהיוזכאיםיורשיולקבלמענק ")ג(
לפיחוקזהבמקומו,ובלבדשהעובדאויורשועשואתכלאותםמעשיםודברים
שהעובדהיהנדרשלעשותםעלפיחוקזהלצורךקבלתהמענקושהיורשהמציא
למנהלצוירושהאוצוקיוםצוואהוכןמסרלמנהלפרטיחשבוןבנקשלאחד

היורשיםשאליוישלהעביראתהמענק."

חוקמענקעבודה
-הוראתמעבר

עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף8לחוקזה,ביוםכ"דבטבת9.
התשע"ט)1בינואר2019(יעודכנוהסכומיםהנקוביםבחוקמענקעבודהלפישיעור
שינויהמדדהידועבמועדהאמורלעומתהמדדשהיהידועב־1ביונישלהשנה

הקודמת.

חוקמענקעבודה
-הוראתשעה

לענייןהגדלת
מענקעבודה

המשתלםבעד
הכנסהשהופקה
בשנתהמס2018

ודיווחלכנסת

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1031. )א(
בדצמבר2020(,יקראואתחוקמענקעבודה,לגבימענקעבודההמשתלםבעדהכנסה

שהופקהבשנתהמס2018,כך:

בסעיף1)א(,לפניההגדרה"הכנסהחודשיתממוצעת"יקראו: )1(

""בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסבןזוג,כמשמעותובחוקמיסוי
מקרקעין;";

בסעיף2- )2(

בפסקה)2(- )ה(

בכלמקום,במקום"יקראו"יבוא"יבוא"; )1(

בפסקתמשנה)א(,במקוםפסקתמשנה)2(יבוא: )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )2("

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,אמושלילד ")א1(
תהיהזכאיתלבחוראםנקודתזיכויאחתמתוךנקודות
הזיכוישלהןהיאזכאיתכאמורבאותהפסקה,בשנת
הלידה,תובאבחשבוןבשנתהמסשבהנולדהילדאו

בשנתהמסשלאחריה;"";

סעיף3-בטל. )3(

תחילתושלסעיףקטן)א()3(ביוםפרסומושלחוקזה. )ב(

בחוקלהגדלתשיעורההשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים)מענק8.
עבודה(,התשס"ח-102007)בפרקזה-חוקמענקעבודה(-

תיקוןחוק
להגדלתשיעור

ההשתתפותבכוח
העבודהולצמצום

פעריםחברתיים
)מענקעבודה(-

מס'11

בסעיף8- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקום"בסעיפים2עד6,6בו־12)3א("יבוא"בחוקזה"; )1(

בכלמקום,במקום"ב־1ביוני"יבוא"ב־1בינואר"; )2(

במקום"עליית"יבוא"שינוי"; )3(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

המנהליפרסםבהודעהברשומותאתהסכומיםהמעודכניםלפיסעיף ")ב(
קטן)א(.";

בסעיף16,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,נפטרעובד,יהיוזכאיםיורשיולקבלמענק ")ג(
לפיחוקזהבמקומו,ובלבדשהעובדאויורשועשואתכלאותםמעשיםודברים
שהעובדהיהנדרשלעשותםעלפיחוקזהלצורךקבלתהמענקושהיורשהמציא
למנהלצוירושהאוצוקיוםצוואהוכןמסרלמנהלפרטיחשבוןבנקשלאחד

היורשיםשאליוישלהעביראתהמענק."

עלאףהאמורבסעיף8לחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף8לחוקזה,ביוםכ"דבטבת9.
התשע"ט)1בינואר2019(יעודכנוהסכומיםהנקוביםבחוקמענקעבודהלפישיעור
שינויהמדדהידועבמועדהאמורלעומתהמדדשהיהידועב־1ביונישלהשנה

הקודמת.

חוקמענקעבודה
-הוראתמעבר

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)1031. )א(
בדצמבר2020(,יקראואתחוקמענקעבודה,לגבימענקעבודההמשתלםבעדהכנסה

שהופקהבשנתהמס2018,כך:

חוקמענקעבודה
-הוראתשעה

לענייןהגדלת
מענקעבודה

המשתלםבעד
הכנסהשהופקה
בשנתהמס2018

ודיווחלכנסת

בסעיף1)א(,לפניההגדרה"הכנסהחודשיתממוצעת"יקראו: )1(

""בןזוג"-מישהיהבמשךכלשנתהמסבןזוג,כמשמעותובחוקמיסוי
מקרקעין;";

בסעיף2- )2(

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשע"ו,עמ'1156. 10
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בכלמקום,במקום"4,780"יקראו"5,000",ובמקום"ל־4,780"יקראו )א(
"ל־5,000";

6,210שקליםחדשים"- )1()ג(,המילים"ואינהעולהעל בפסקה )ב(
יימחקו;

6,810שקליםחדשים"- )2()ג(,המילים"ואינהעולהעל בפסקה )ג(
יימחקו;

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

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)א(,במקום"4,780"יקראו"5,000"; )5(

בסעיף6א- )6(

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

בסעיףקטן)א(,במקום"עובדתשהיאאםלילדאחדאויותר,הזכאית )ב(
למענקלפיהסעיפיםהאמורים,תהיהזכאית"יקראו"עובדשלוילדאחד

אויותרבשנתהמס,הזכאילמענקלפיהסעיפיםהאמורים,יהיהזכאי";

אחריסעיףקטן)א(יקראו: )ג(

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עובדכאמורבאותוסעיף")א1( )1(
קטןשישלובןזוגעובד,יהיהזכאילתוספתמענקבעדכל
חודשעבודהבפועלבשנתהמסשלאקיבלבוהכנסתעבודה
מאתקרובו,בסכוםהמתקבלמהכפלתסכוםהמענקבעדכל

חודשבמקדם.

בסעיףקטןזה- )2(

אועצמאי,שהכנסתו שהואעובד זוג, זוגעובד"-בן "בן
החודשיתהממוצעתבשנתהמסאינהנמוכהמסכום
ההכנסההחודשיתהממוצעתהנמוכהביותרהמזכה

במענקלפיסעיף2)1()ב(;

העבודה חודשי מספר - המשפחתית" העבודה "חודשי
קיבל לא המענק מקבל שבהם המס, בשנת בפועל
הכנסתעבודהמאתקרובו,אושבהםבןהזוגהעובד
שלמבקשהמענקלאקיבלהכנסתעבודהמאתקרובו,

לפיהנמוך;

העבודה שיעור מהכפלת המתקבלת התוצאה - "מקדם"
המשפחתיתב־30%;

"שיעורהעבודההמשפחתית"-התוצאההמתקבלתמחלוקת
מספרחודשיהעבודההמשפחתיתב־12.";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עובדתשהיא"יקראו"עובדשהוא"; )ד(
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בסעיף6ב)א(,ברישה,במקום"בסעיף2"יקראו"בסעיפים2ו־6א"; )7(

בסעיף17)ב()1(,במקום"גםלגביעצמאיתשהיאאםלילדאחדאויותר" )8(
יקראו"גםלגביעצמאישהואהורהלילדאחדאויותר".

שרהאוצרידווחלוועדתהכספיםשלהכנסתעד60ימיםלפניהנחתחוקהתקציב )ב(
לשנתהכספים2020עלשולחןהכנסתלפיסעיף3)ב()1(לחוק־יסוד:משקהמדינה11,על
מספרהזכאיםלמענקלפיהוראותחוקמענקעבודהכנוסחןבסעיףקטן)א(,ועלהאופן
שבומושגותתכליותהמענקהניתןלפיהחוקהאמור,ביןהשארלשםבחינתקביעת

הוראתהשעהכהוראתקבע.

פרק ד': ספורט

תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-מס'13

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-121967)בפרקזה-חוקלהסדרההימורים11.
בספורט(-

בסעיף1א- )1(

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

ההגדרה"המועצההלאומיתלספורט"-תימחק; )ב(

בסעיף4)א(- )2(

ברישה,במקום"11חברים"יבוא"שבעהחברים"; )א(

פסקאות)4(עד)7(-יימחקו; )ב(

בסעיף5א- )3(

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

הביקורת.";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף7- )4(

בסעיףקטן)ד(- )א(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"לאיאוחרמשלושהחודשיםמתוםכלשנת )1(
כספים)להלן-דוחותכספייםשנתיים(";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ליתרתהכנסות סקוריםותחזית דוחותכספייםתקופתיים )2("
מעודכנתעדתוםשנתהכספים,לאיאוחרמ־60ימיםמתוםכל
- )להלן הכספים שנת של הראשונים הרבעונים משלושת אחד
דוחותכספייםרבעוניים(;לענייןזה,"רבעון"-תקופהשלשלושה
חודשיםרצופים,שתחילתהב־1בינואר,ב־1באפריל,וב־1ביולי

שלכלשנה;";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

הודעות,דיווחיםודוחותשנתיים,תקופתייםומיידיים,כפי )3("
שקבעוהשריםבתקנות.";

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

בסעיף17)ב()1(,במקום"גםלגביעצמאיתשהיאאםלילדאחדאויותר" )8(
יקראו"גםלגביעצמאישהואהורהלילדאחדאויותר".

שרהאוצרידווחלוועדתהכספיםשלהכנסתעד60ימיםלפניהנחתחוקהתקציב )ב(
לשנתהכספים2020עלשולחןהכנסתלפיסעיף3)ב()1(לחוק־יסוד:משקהמדינה11,על
מספרהזכאיםלמענקלפיהוראותחוקמענקעבודהכנוסחןבסעיףקטן)א(,ועלהאופן
שבומושגותתכליותהמענקהניתןלפיהחוקהאמור,ביןהשארלשםבחינתקביעת

הוראתהשעהכהוראתקבע.

פרק ד': ספורט

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-121967)בפרקזה-חוקלהסדרההימורים11.
בספורט(-

תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-מס'13

בסעיף1א- )1(

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

ההגדרה"המועצההלאומיתלספורט"-תימחק; )ב(

בסעיף4)א(- )2(

ברישה,במקום"11חברים"יבוא"שבעהחברים"; )א(

פסקאות)4(עד)7(-יימחקו; )ב(

בסעיף5א- )3(

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

הביקורת.";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף7- )4(

בסעיףקטן)ד(- )א(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"לאיאוחרמשלושהחודשיםמתוםכלשנת )1(
כספים)להלן-דוחותכספייםשנתיים(";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ליתרתהכנסות סקוריםותחזית דוחותכספייםתקופתיים )2("
מעודכנתעדתוםשנתהכספים,לאיאוחרמ־60ימיםמתוםכל
- )להלן הכספים שנת של הראשונים הרבעונים משלושת אחד
דוחותכספייםרבעוניים(;לענייןזה,"רבעון"-תקופהשלשלושה
חודשיםרצופים,שתחילתהב־1בינואר,ב־1באפריל,וב־1ביולי

שלכלשנה;";

אחריפסקה)2(יבוא: )3(

הודעות,דיווחיםודוחותשנתיים,תקופתייםומיידיים,כפי )3("
שקבעוהשריםבתקנות.";

ס"חהתשל"ה,עמ'206. 11

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ח,עמ'88. 12
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בסעיףקטן)ה(,אחרי"הדוחותהכספייםהשנתיים"יבוא"ועלהדוחות )ב(
הכספייםהרבעוניים";

בסעיף8,במקום"ועדתהכספים"יבוא"ועדתהחינוך,התרבותוהספורט"; )5(

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

בסעיף9- )7(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"יתרתההכנסות"; )א(

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

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ג(

המועצהתעבירלמדינהאתיתרתההכנסותהחיוביתשנצברה, ")א1(
כמפורטלהלן:

לאיאוחרמ־15ימיםמחלוףהמועדלהגשתכלדוחכספישנתי )1(
לפיסעיף7)ד()1(-אתיתרתההכנסותלפיהדוחהכספיהשנתי,

בניכויהסכומיםששולמולפיפסקה)2(באותהשנתכספים;

לאיאוחרמ־15ימיםמחלוףהמועדיםהקבועיםלהגשתכל )2(
דוחכספירבעונילפיסעיף7)ד()2(-אתיתרתההכנסותשנצברו

ברבעוןלפיאותודוח;

בכתב לפנות רשאית המועצה ,)2( בפסקה האמור אף על )3(
לממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,באחדמהמועדיםהקבועים
בסעיף7)ד()2(,בבקשהלאשרלהלדחותהעברתסכוםשלאיעלה
על20מיליוןשקליםחדשיםמיתרתההכנסותבאותורבעון,למועד
אישור לאחר רק תיעשה כאמור דחויה העברה הבא; ההעברה
מראשובכתבשלהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצרובהתאם

לתנאיםשיקבעבאישור.";

סעיפיםקטנים)ב(עד)ב1א(-בטלים; )ד(

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

סעיפיםקטנים)ג1(ו–)ד(-בטלים; )ו(

בסעיף9א,סעיףקטן)ב(-בטל; )8(

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

תיקוןחוקלהסדר
ההימוריםבספורט
-תחילהוהוראת

מעבר

43לחוקזה,שרהתרבותוהספורטושרהאוצררשאים12. עלאףהאמורבסעיף )א(
לדחות,בצו,אתמועדביטולןשלפסקאות)1(עד)5(ו–)7(שלסעיף9)ב1(לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,כנוסחובחוקזה,כולןאוחלקן,לתקופהשלאתעלהעלשלושה

חודשים)להלן-צודחייה(.

נקבעצודחייה,יקראואתסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,בתקופת )ב(
הדחייה,כך:

היא 7)ג(, סעיף לפי למועצה שיועברו "מהכספים יבוא הרישה במקום )1(
תקצה";
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בפסקאות)1(,)2(,)3(ו–)7(,בכלמקום,במקום"שתקבעהמועצההלאומית )2(
לספורט"יבוא"שיקבעוהשרים".

כספיםשהוקצוכדיןעלידיהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף9)ב1( )ג(
לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,וטרםשולמועד
יוםתחילתושלחוקזה,ישולמועלידימשרדהתרבותוהספורט,כאילוהוקצועל
ידובהתאםלמבחניםלתמיכה;נקבעצודחייה,יראולענייןסעיףקטןזה,אתהמועד

הנדחהבצוכיוםתחילתושלחוקזה.

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

וטובותהנאהשלהמדינה.

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

תחילתושלחוקזה.

חוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותשעה

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,תעבירהמועצהלמדינהאתיתרות13. )א(
המזומנים.

המנהלהכללישלמשרדהתרבותוהספורטימנהרואהחשבוןשילווהאתפעילות )ב(
המועצה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדהמועדשבותעבירהמועצהלהסדר
ההימוריםבספורטלמדינהאתיתרותהמזומניםכאמורבסעיףקטן)א(,ואםנקבעצו

דחייה-עדתוםתוקפושלהצו,ולענייןזהיחולוהוראותאלה:

רואההחשבוןיהיהמוסמךלקבלכלמידעהנוגעלשימושביתרותהמזומנים )1(
אוביתרתההכנסותאולהתחייבויותהכספיותשלהמועצה;לשםכך,ביןהשאר,
תיתןהמועצהלרואההחשבוןגישהלמערכותהמידעשלניהולההתחייבויות

הכספיותוהנכסים;

)6( פסקה לפי להקצאה הקשורה המועצה, של כספית התחייבות על )2(
שבסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,

יחולוהוראותאלה:

התחייבותכספיתכאמורשניתנהלפנייוםפרסומושלחוקזה,וטרם )א(
שולמהבמלואה,לאתשולםאלאאםכןאושרהעלידיועדהשיהיוחברים
בהרואההחשבון,ראשמינהלהספורטבמשרד,חשבהמשרדאומימטעמו,
ראשאגףתקציביםותכנוןבמשרדאומימטעמווהיועץהמשפטישל

המשרדאומימטעמו;

התחייבותכספיתכאמורשניתנהמיוםפרסומושלחוקזהלאתחייב )ב(
אתהמועצה,אלאאםכןחתםעליהגםרואההחשבון,והתחייבותכספית

שלאנחתמהכאמור-בטלה;

עלכלהתחייבותכספיתמטעםהמועצה,הקשורהלהקצאהלפיפסקה )3(
)6(שבסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוק
זה,יצויןבכתבכימונהלמועצהרואהחשבוןלפיסעיףזהוכיהיאתחייבאת

המועצהרקאםנחתמהעלידוכאמור;

סכומיםמיתרתהמזומניםשהוקצולפנישנת2017לאישולמואויועברו )4(
אלאאםכןנחתמועלידירואההחשבון.

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

כספיםשהוקצוכדיןעלידיהמועצהלהסדרההימוריםבספורטלפיסעיף9)ב1( )ג(
לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,וטרםשולמועד
יוםתחילתושלחוקזה,ישולמועלידימשרדהתרבותוהספורט,כאילוהוקצועל
ידובהתאםלמבחניםלתמיכה;נקבעצודחייה,יראולענייןסעיףקטןזה,אתהמועד

הנדחהבצוכיוםתחילתושלחוקזה.

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

וטובותהנאהשלהמדינה.

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

תחילתושלחוקזה.

ביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,תעבירהמועצהלמדינהאתיתרות13. )א(
המזומנים.

חוקלהסדר
ההימוריםבספורט

-הוראותשעה

המנהלהכללישלמשרדהתרבותוהספורטימנהרואהחשבוןשילווהאתפעילות )ב(
המועצה,בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזה,עדהמועדשבותעבירהמועצהלהסדר
ההימוריםבספורטלמדינהאתיתרותהמזומניםכאמורבסעיףקטן)א(,ואםנקבעצו

דחייה-עדתוםתוקפושלהצו,ולענייןזהיחולוהוראותאלה:

רואההחשבוןיהיהמוסמךלקבלכלמידעהנוגעלשימושביתרותהמזומנים )1(
אוביתרתההכנסותאולהתחייבויותהכספיותשלהמועצה;לשםכך,ביןהשאר,
תיתןהמועצהלרואההחשבוןגישהלמערכותהמידעשלניהולההתחייבויות

הכספיותוהנכסים;

)6( פסקה לפי להקצאה הקשורה המועצה, של כספית התחייבות על )2(
שבסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,

יחולוהוראותאלה:

התחייבותכספיתכאמורשניתנהלפנייוםפרסומושלחוקזה,וטרם )א(
שולמהבמלואה,לאתשולםאלאאםכןאושרהעלידיועדהשיהיוחברים
בהרואההחשבון,ראשמינהלהספורטבמשרד,חשבהמשרדאומימטעמו,
ראשאגףתקציביםותכנוןבמשרדאומימטעמווהיועץהמשפטישל

המשרדאומימטעמו;

התחייבותכספיתכאמורשניתנהמיוםפרסומושלחוקזהלאתחייב )ב(
אתהמועצה,אלאאםכןחתםעליהגםרואההחשבון,והתחייבותכספית

שלאנחתמהכאמור-בטלה;

עלכלהתחייבותכספיתמטעםהמועצה,הקשורהלהקצאהלפיפסקה )3(
)6(שבסעיף9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוק
זה,יצויןבכתבכימונהלמועצהרואהחשבוןלפיסעיףזהוכיהיאתחייבאת

המועצהרקאםנחתמהעלידוכאמור;

סכומיםמיתרתהמזומניםשהוקצולפנישנת2017לאישולמואויועברו )4(
אלאאםכןנחתמועלידירואההחשבון.
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בסעיףזה- )ג(

9)ב1(לחוק "התחייבותכספית"-התחייבותכספית,הקשורהלהקצאהלפיסעיף
להסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,לרבותבחוזה,בכתב
התחייבות,במסמכיתשלוםאובהסדרפשרההמוגשלביתמשפטאולביתדין

כדילקבלתוקףשלפסקדין;

"יתרתההכנסות"-כהגדרתהבחוקלהסדרההימוריםבספורט;

"יתרותהמזומנים"-סךהסכומיםשהמועצההקצתהלחלוקהכתמיכה,לפיסעיף
9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,אךטרם

הועברובפועללמקבליהתמיכה;

"המועצה"-המועצהלהסדרההימוריםבספורטכמשמעותהבחוקלהסדרההימורים
בספורט;

"המשרד"-משרדהתרבותוהספורט.

תיקוןחוקהספורט
-מס'14

בחוקהספורט,התשמ"ח-131988)בפרקזה-חוקהספורט(-14.

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(
המקומיתאונבחרציבורבעלזיקהמשמעותיתלספורטשימונהבהמלצתמרכז

השלטוןהמקומי";

אחריפסקה)13(יבוא: )ד(

נציגשלהתאחדותאואיגוד,שאינםמיוצגיםעלידינציגיםאחרים )14("
במועצה;

נציגשלהתאחדותאואיגוד,שאינםמיוצגיםעלידינציגיםאחרים )15(
במועצה,שייבחרעלידיהוועדהאולימפיבישראל,הוועדהפאראלימפי
הישראליואיל"ת-התאחדותישראליתלספורטתחרותילא־אולימפי;
נציג, על מהם אחד כל ימליץ האמורים, ביןהגופים הסכמה בהיעדר

והשריםיקבעואתזהותהנציגשימונהלפיפסקהזו.";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ה(

)ב(,לאימונהמי )15(שבסעיףקטן )4(עד במינוילפיפסקאות ")ג1(
שעוסקבתחוםההימוריםוההגרלות.

בהרכבהמועצהיינתןביטויהולםבנסיבותהענייןלייצוגםשלבני )ג2(
האוכלוסייההערבית,לרבותהדרוזיתוהצ'רקסית,ובכללזהימונולמועצה
שנינציגיםמקרבאוכלוסייהזו,אחדמקרבנציגיהממשלה,והאחר-מקרב

יתרהגופיםהמיוצגיםבמועצה.";

סעיףקטן)ה(-בטל; )ו(

ס"חהתשמ"ח,עמ'122;התשע"ז,עמ'548. 13
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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";

פסקה)5(-תימחק; )ד(

בסופויבוא: )ה(

לגבשהמלצותבנושאיםבתחוםהספורטשהשראושרהאוצר, )6("
ביקשושתדוןבהם,וההמלצותיובאולעיוןהשרים.";

סעיפים17יאעד17יג-בטלים; )7(

בסעיף17יד- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"המועצה"יבוא"השרים",במקום"ובאישורהשרים, )א(
יבוא "ותפרסמה" ובמקום יקבעו" המועצה, עם "ובהתייעצות יבוא תקבע"

"ויפרסמואותה";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

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

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

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

ענייניםאלה:

סוגיהםומספרםשלהתשתיותאוהמיתקנים; )א(

מיקומםשלהתשתיותאוהמיתקנים,בשיםלבלפריסה )ב(
גאוגרפית,לצורכיהפיתוחשלהספורטבישראלאולמצב
הכלכלישלהיישובשבוהםנמצאיםבהתאםלמדדהחברתי־

כלכלישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאומדד
אחרשייראהלשריםהולם;

סוגיהגופיםשיהיוזכאיםלהקצאתכספיםלשםהקמתם )ג(
אושדרוגםשלתשתיותאומיתקנים)בפסקהזו-הגופים

הזכאים(;

לוחותהזמניםלביצועההקמהאוהשדרוגשלהתשתיות )ד(
אוהמיתקנים,שבהםיידרשולעמודהגופיםהזכאים;

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";

פסקה)5(-תימחק; )ד(

בסופויבוא: )ה(

לגבשהמלצותבנושאיםבתחוםהספורטשהשראושרהאוצר, )6("
ביקשושתדוןבהם,וההמלצותיובאולעיוןהשרים.";

סעיפים17יאעד17יג-בטלים; )7(

בסעיף17יד- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"המועצה"יבוא"השרים",במקום"ובאישורהשרים, )א(
יבוא "ותפרסמה" ובמקום יקבעו" המועצה, עם "ובהתייעצות יבוא תקבע"

"ויפרסמואותה";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

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

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

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

ענייניםאלה:

סוגיהםומספרםשלהתשתיותאוהמיתקנים; )א(

מיקומםשלהתשתיותאוהמיתקנים,בשיםלבלפריסה )ב(
גאוגרפית,לצורכיהפיתוחשלהספורטבישראלאולמצב
הכלכלישלהיישובשבוהםנמצאיםבהתאםלמדדהחברתי־

כלכלישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאומדד
אחרשייראהלשריםהולם;

סוגיהגופיםשיהיוזכאיםלהקצאתכספיםלשםהקמתם )ג(
אושדרוגםשלתשתיותאומיתקנים)בפסקהזו-הגופים

הזכאים(;

לוחותהזמניםלביצועההקמהאוהשדרוגשלהתשתיות )ד(
אוהמיתקנים,שבהםיידרשולעמודהגופיםהזכאים;
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הנתמכים, המשליםשיידרשמהגופים סכוםהמימון )ה(
והוראותלענייןהמרתהזכאותשלהגופיםהזכאיםלתשתית

אולמיתקןאחרים.";

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

בסעיףקטן)ד(,פסקה)2(-תימחק; )ד(

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

תיקוןחוקהספורט
-תחילהוהוראות

מעבר

)2(של15. תחילתושלחוקהספורטכנוסחובחוקזה,למעטמחיקתהשלפסקה )א(
סעיף17יד)ד(לחוקהאמור,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יום

הפרסום(.

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

כלעודלאשונואובוטלולפיכלדין.

מישמונהכחברהמועצההלאומיתלספורטלפיסעיף17א)ב()5(לחוקהספורט, )ג(
כנוסחוערביוםהפרסום,יחדללכהןבתפקידוביוםהפרסום.

מישמונהכחברהוועדההציבוריתלפיסעיף17יאלחוקהספורט,כנוסחוערב )ד(
יוםהפרסום,יחדללכהןבתפקידוביוםהפרסום.

בתקופהשמיוםהפרסוםעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,יקראו )ה(
אתחוקהספורטכךשלפניסעיף17ידיבוא:

"אמותמידה
לתמיכהותחולתן

-הוראתשעה

השררשאילקבועאמותמידהלתמיכה;קבעהשראמות17יג. )א(
מידהלתמיכה,יפרסמןברשומות.

להסדר המועצה את יחייבו לתמיכה המידה אמות )ב(
ההימוריםבספורט,לענייןחלוקתיתרתההכנסות.

בסעיףזה- )ג(

סעיף לפי לתמיכה מידה אמות - לתמיכה" מידה "אמות
9)ב1(לחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-1967,
באגודות בספורט, אחרות ובמטרות יסוד בתשתיות
ספורט,בהתאחדויות,באיגודיםובמועדוניספורטוכן
לתמיכהבפעילויותשמטרתןמניעתאלימותוגזענות

בספורט;

"חוקלהסדרההימוריםבספורט"-חוקלהסדרההימורים
בספורט,התשכ"ז-1967;

להסדר לחוק 1א בסעיף כהגדרתה - ההכנסות" "יתרת
ההימוריםבספורט;

"המועצהלהסדרההימוריםבספורט"-כמשמעותהבחוק
להסדרההימוריםבספורט."

תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט-

מס'2

בחוקאיסוראלימותבספורט,התשס"ח-142008)בפרקזה-חוקאיסוראלימותבספורט(,16.
בסעיף22)א(,פסקה)10(-תימחק.

ס"חהתשס"ח,עמ'878;התשע"ה,עמ'125. 14
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תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט

-תחילהוהוראת
מעבר

22)א(לחוקאיסוראלימותבספורט,כנוסחובחוקזה,ביום17. תחילתושלסעיף )א(
פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(.

מישמונהלחברהמועצהלמניעתאלימותבספורטלפיסעיף22)א()10(לחוקאיסור )ב(
אלימותבספורט,כנוסחוערביוםהפרסום,יחדללכהןבתפקידוביוםהפרסום.

פרק ה': ביטוח לאומי

סימן א': הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'202

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-151995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,18.
בסעיף32)א(-

בפסקה)1(,במקום"55.83"יבוא"57.16"; )1(

בפסקה)2(,במקום"58.04"יבוא"55.96"; )2(

בפסקה)3(,המילה"ואילך"-תימחק,ובמקום"56.41"יבוא"55.74"; )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

בשנים2021עד56.04-2023אחוזים; )4("

בשנת2024ואילך-57.04אחוזים." )5(

תחילתושלסעיף32לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח19.סימןא'-תחילה
)1בינואר2018(.

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב
2015ו־2016(-

מס'6

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב202015.
ו־2016(,התשע"ו-162015,בסעיף32)ג(,אחרי"דיווחעל"יבוא"אלה:",הסיפההחלבמילה

"ההפרש"תסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא:

וההערכה הלאומי, הביטוח לחוק ו־328א 149א סעיפים לפי תקנות התקנת )2("
המעודכנתשלהשפעתהתקנותכאמורעלהגבייהבידיהמוסדלביטוחלאומי;

השינוייםבשיעוריהגבייהבשנים2017ו־2018בעקבותיישוםהוראותסעיף100 )3(
לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017

ו־2018(,התשע"ז-172016,והוראותסעיפים367אעד367גלחוקהביטוחהלאומי."

סימן ב': תוספת ותק

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו־2018(-
מס'5

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב212017.
ו־2018(,התשע"ז-182016-

בסעיף104)ב(,במקום"ד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020("יבוא"כ"דבטבתהתשע"ט )1(
)1בינואר2019(";

בסעיף106- )2(

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

סעיףקטן)ג(-בטל. )ב(

תחילתושלסימןזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(.22.סימןב'-תחילה

22)א(לחוקאיסוראלימותבספורט,כנוסחובחוקזה,ביום17. תחילתושלסעיף )א(
פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהפרסום(.

תיקוןחוקאיסור
אלימותבספורט

-תחילהוהוראת
מעבר מישמונהלחברהמועצהלמניעתאלימותבספורטלפיסעיף22)א()10(לחוקאיסור )ב(

אלימותבספורט,כנוסחוערביוםהפרסום,יחדללכהןבתפקידוביוםהפרסום.

פרק ה': ביטוח לאומי

סימן א': הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-151995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,18.
בסעיף32)א(-

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'202

בפסקה)1(,במקום"55.83"יבוא"57.16"; )1(

בפסקה)2(,במקום"58.04"יבוא"55.96"; )2(

בפסקה)3(,המילה"ואילך"-תימחק,ובמקום"56.41"יבוא"55.74"; )3(

אחריפסקה)3(יבוא: )4(

בשנים2021עד56.04-2023אחוזים; )4("

בשנת2024ואילך-57.04אחוזים." )5(

תחילתושלסעיף32לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח19.
)1בינואר2018(.

סימןא'-תחילה

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב202015.
ו־2016(,התשע"ו-162015,בסעיף32)ג(,אחרי"דיווחעל"יבוא"אלה:",הסיפההחלבמילה

"ההפרש"תסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא:

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב
2015ו־2016(-

מס'6

וההערכה הלאומי, הביטוח לחוק ו־328א 149א סעיפים לפי תקנות התקנת )2("
המעודכנתשלהשפעתהתקנותכאמורעלהגבייהבידיהמוסדלביטוחלאומי;

השינוייםבשיעוריהגבייהבשנים2017ו־2018בעקבותיישוםהוראותסעיף100 )3(
לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017

ו־2018(,התשע"ז-172016,והוראותסעיפים367אעד367גלחוקהביטוחהלאומי."

סימן ב': תוספת ותק

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב212017.
ו־2018(,התשע"ז-182016-

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב

2017ו־2018(-
מס'5

בסעיף104)ב(,במקום"ד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020("יבוא"כ"דבטבתהתשע"ט )1(
)1בינואר2019(";

בסעיף106- )2(

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

סעיףקטן)ג(-בטל. )ב(

סימןב'-תחילהתחילתושלסימןזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(.22.

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ח,עמ'412. 15

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ז,עמ'574. 16

ס"חהתשע"ז,עמ'217. 17

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשע"ח,עמ'512.. 18
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סימן ג': גמלת סיעוד

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'203

בחוקהביטוחהלאומי23-19.

בסעיף223- )1(

לפניההגדרה"גמלתסיעוד"יבוא: )א(

""בדיקתתלות"-בדיקהלהערכתמידתהתלותשלהמבוטחבעזרתהזולת
בביצועפעולותהיום־יוםאובשלהצורךבהשגחה;";

בהגדרה"יחידותשירות",במקום"בטורב'ללוח"יבוא"בלוח"; )ב(

בסעיף223א,ההגדרות"היתר",הממונה"ו"היתרשהותלה"-יימחקו; )2(

בסעיף224- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"מפסקאות)1(,)1א(,או)2(שלהלן"יבוא"מהפסקאות )1(
שלהלןעלפיבדיקתתלותהנמדדתבנקודות";

במקוםפסקאות)1(,)1א(ו–)2(יבוא: )2(

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות2.5עד3נקודות-זכאי )1("
לאחתמאלו,לפיבחירתווהוארשאילשנותה:

9יחידותשירותלשבועשניתןלממשןלקבלתשירותי )א(
הסיעודהאמוריםבפרטים)2(עד)6(בלוחח'2,בלבד;

5.5יחידותשירותלשבוע,שניתןלממשן,כולןאוחלקן, )ב(
בעין,לקבלתכלשירותסיעוד,אולקבלאתשוויןבכסף,לפי
בחירתהמבוטח;בחרהמבוטחלקבלכגמלהבכסףאתשווין
מלוא את יקבל חלקן, או כולן השירות, יחידות של בכסף
השוויבכסףשליחידותהשירותשבחר,ללאהפחתהשל
20%משווין;הוראותסעיפים224)ב(,225א)ב(ו־225ב)ב(לעניין
תשלום80%מהגמלהאולענייןהפחתת20%מהגמלה,לא
יחולולגביגמלההמשולמתבכסףלזכאילפיפסקתמשנהזו;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות3.5עד4.5נקודות-10 )2(
יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות5עד6נקודות-17 )3(
יחידותשירותלשבוע;ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-14
יחידותשירותלשבוע;ואולםבחודשיםנובמברודצמבר2018ובשנים
2019ו־2020-יהיהזכאימבוטחכאמורל־15יחידותשירותלשבוע,
ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-ל־12יחידותשירותלשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות6.5עד7.5נקודות-21 )4(
יחידותשירותלשבוע;ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-18
יחידותשירותלשבוע;ואולםבחודשיםנובמברודצמבר2018ובשנת
2019-יהיהזכאימבוטחכאמורל־19יחידותשירותלשבוע,ואם
הואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-ל־16יחידותשירותלשבוע,
ובשנת2020יהיהזכאימבוטחכאמורל־20יחידותשירותלשבוע,
שירות יחידות ל־17 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק הוא ואם

לשבוע;

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ח,עמ'523. 19
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מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-26 )5(
יחידותשירותלשבוע;ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-22
יחידותשירותלשבוע;ואולםבחודשיםנובמברודצמבר2018ובשנת
2019-יהיהזכאימבוטחכאמורל־23יחידותשירותלשבוע,ואם
הואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-ל־19יחידותשירותלשבוע,
ובשנת2020יהיהזכאימבוטחכאמורל־25יחידותשירותלשבוע,
שירות יחידות ל־21 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק הוא ואם

לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות9.5עד10.5נקודות- )6(
30יחידותשירותלשבוע;ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד
-26יחידותשירותלשבוע;ואולםבחודשיםנובמברודצמבר2018
ובשנת2019-יהיהזכאימבוטחכאמורל־28יחידותשירותלשבוע,

שירות יחידות ל־24 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק הוא ואם
לשבוע.";

"בסעיף יבוא ")2( או )1א( )א()1(, קטן "בסעיף במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
קטן)א()1(עד)6(";

בסעיףקטן)ג()1(,בסופויבוא"השררשאילקבועטופסשימלאמישהמוסד )ג(
התקשרעמולשםביצועבדיקתהתלותשלמבוטחים";

בסעיףקטן)ה(,במקום"שירותוכןאת"יבוא"שירות,את",ובסופויבוא"ואת )ד(
השירותיםשעלנותןשירותיםהמעניקשירותיסיעודלתתלזכאיםוכןיישום
להצגהולחישובשלמגווןהאפשרויותהעומדותלרשותזכאיםלגמלתסיעוד
למימושיחידותהשירות,תוךהצגתהחלופותהאפשריות,לרבותבחירהבגמלה
בעיןאובכסף,אושילובביניהן,ולרבותבחירהבשירותיהסיעודהשוניםכאמור

בלוחח'2,בהיקפיםשונים;המידעכאמורבסעיףקטןזהיוצגבשפותשונות.";

בסעיף225,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,ובלילגרועמהוראותסעיף")ה( )1(
225א,מבוטחשזכאילגמלתסיעודכאמורבסעיף224)א()2(עד)6(רשאי
לבחורלקבללידיוכגמלהבכסףאתשוויןבכסףשלעדשלישמיחידות
השירותשהואזכאילהן,ובלבדשגורםמקצועיביקרבביתושלהמבוטח
והעריךכימתןהגמלהבכסףיאפשרמתןשירותיסיעודבהיקףוברמה
שהולמיםאתצורכיהמבוטח;המבוטחרשאילשנותאתבחירתו;חלקשל

יחידתשירותיעוגללענייןסעיףקטןזהכלפימעלה.

כלעודלאביקרגורםמקצועיבביתושלמבוטחכאמורבפסקה)1(, )2(
רשאיהמבוטחלבחורלקבללידיוכגמלהבכסףאתשוויןבכסףשלעד

ארבעיחידותשירותמכלליחידותהשירותשהואזכאילהן.

הוראותסעיף225ב)ב(יחולועלמבוטחשקיבלגמלהבכסףוכןשירותי )3(
סיעודלפיסעיףקטןזה,בשינוייםהמחויבים.

גורםמקצועייבקרבביתושלמבוטחשמשולמתלוגמלתסיעודבכסףלפי )ו(
הוראותסעיף224)א()1(אולפיהוראותסעיףקטן)ה(,אחתלשנה,ויבדוקאם

שירותיהסיעודשניתניםלובפועלורמתםעוניםעלצרכיו.

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות8עד9נקודות-26 )5(
יחידותשירותלשבוע;ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-22
יחידותשירותלשבוע;ואולםבחודשיםנובמברודצמבר2018ובשנת
2019-יהיהזכאימבוטחכאמורל־23יחידותשירותלשבוע,ואם
הואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד-ל־19יחידותשירותלשבוע,
ובשנת2020יהיהזכאימבוטחכאמורל־25יחידותשירותלשבוע,
שירות יחידות ל־21 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק הוא ואם

לשבוע;

מבוטחשנקבעולגביובבדיקתהתלות9.5עד10.5נקודות- )6(
30יחידותשירותלשבוע;ואםהואמעסיקעובדזרבענףהסיעוד
-26יחידותשירותלשבוע;ואולםבחודשיםנובמברודצמבר2018
ובשנת2019-יהיהזכאימבוטחכאמורל־28יחידותשירותלשבוע,

שירות יחידות ל־24 - הסיעוד בענף זר עובד מעסיק הוא ואם
לשבוע.";

"בסעיף יבוא ")2( או )1א( )א()1(, קטן "בסעיף במקום )ב(, קטן בסעיף )ב(
קטן)א()1(עד)6(";

בסעיףקטן)ג()1(,בסופויבוא"השררשאילקבועטופסשימלאמישהמוסד )ג(
התקשרעמולשםביצועבדיקתהתלותשלמבוטחים";

בסעיףקטן)ה(,במקום"שירותוכןאת"יבוא"שירות,את",ובסופויבוא"ואת )ד(
השירותיםשעלנותןשירותיםהמעניקשירותיסיעודלתתלזכאיםוכןיישום
להצגהולחישובשלמגווןהאפשרויותהעומדותלרשותזכאיםלגמלתסיעוד
למימושיחידותהשירות,תוךהצגתהחלופותהאפשריות,לרבותבחירהבגמלה
בעיןאובכסף,אושילובביניהן,ולרבותבחירהבשירותיהסיעודהשוניםכאמור

בלוחח'2,בהיקפיםשונים;המידעכאמורבסעיףקטןזהיוצגבשפותשונות.";

בסעיף225,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,ובלילגרועמהוראותסעיף")ה( )1(
225א,מבוטחשזכאילגמלתסיעודכאמורבסעיף224)א()2(עד)6(רשאי
לבחורלקבללידיוכגמלהבכסףאתשוויןבכסףשלעדשלישמיחידות
השירותשהואזכאילהן,ובלבדשגורםמקצועיביקרבביתושלהמבוטח
והעריךכימתןהגמלהבכסףיאפשרמתןשירותיסיעודבהיקףוברמה
שהולמיםאתצורכיהמבוטח;המבוטחרשאילשנותאתבחירתו;חלקשל

יחידתשירותיעוגללענייןסעיףקטןזהכלפימעלה.

כלעודלאביקרגורםמקצועיבביתושלמבוטחכאמורבפסקה)1(, )2(
רשאיהמבוטחלבחורלקבללידיוכגמלהבכסףאתשוויןבכסףשלעד

ארבעיחידותשירותמכלליחידותהשירותשהואזכאילהן.

הוראותסעיף225ב)ב(יחולועלמבוטחשקיבלגמלהבכסףוכןשירותי )3(
סיעודלפיסעיףקטןזה,בשינוייםהמחויבים.

גורםמקצועייבקרבביתושלמבוטחשמשולמתלוגמלתסיעודבכסףלפי )ו(
הוראותסעיף224)א()1(אולפיהוראותסעיףקטן)ה(,אחתלשנה,ויבדוקאם

שירותיהסיעודשניתניםלובפועלורמתםעוניםעלצרכיו.
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קבעוהוועדההמקומיתהמקצועיתאוהמוסדלגבימבוטחשמשולמתלו )ז(
גמלתסיעודבכסףלפיהוראותסעיף224)א()1(אולפיהוראותסעיףקטן)ה(,
כישירותיהסיעודהניתניםלואינםעוניםעלצרכיו,רשאיהמוסדשלאלשלם
לואתהגמלהבכסף,ולקבועכייסופקולושירותיסיעודבעיןאולהפעילאת

סמכותולפיסעיף304.

בסעיףזה,"גורםמקצועי"-עובדסוציאלישהואחברהוועדההמקומית )ח(
המקצועית,עובדסוציאלימטעםהמוסדאומתאםטיפולכמשמעותובסעיף

225ה.";

בסעיף225ג,במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )5(

העבירהמוסדניכויכאמורבסעיףזהלחשבוןהבנק,יראואתהסכומים ")ה(
שנוכוכסכומיםשהופקדולטובתפיקדון,ויחולולגביהםהוראותסעיף1יא)א(
עד)ה(ו–)ז(עד)ט(לחוקעובדיםזרים,והתקנותשהותקנומכוחן,לרבותלעניין

ניכוייםמהפיקדון.

בוצעניכויכאמורבסעיףזה,יעבירהמוסדלזכאילגמלתסיעוד,אחתלשנה, )ה1(
וכןלפיבקשתו,אישורלגביהסכומיםשנוכומגמלתולפיסעיףזה,התקופה
שבעדהבוצעהניכוי,פרטיםמזהיםשלהעובדשלטובתובוצעהניכויושיעור
ההפרשהשלפיוחושבסכוםהניכוי;באישורכאמוריצוינוגםעיקריהוראות

סעיףקטן)ד(.";

בסעיף225ד,בסופויבוא: )6(

גמלתסיעודהמשולמתבכסףלאתיחשבהכנסהשלהזכאילכלדברועניין. ")ג(

המוסדיערוךמעקבאחרההשפעהשליישוםהוראותסעיפים224)א()1( )ד(
ו־225)ה(עלמקבליגמלתסיעוד,לרבותהאפשרותלקבלגמלהבכסףולרבות
שירותיהסיעודשניתנובפועלשלאמכוחחוקזהלמישקיבלגמלהבכסף,ויגיש
דיווחעלהממצאיםלוועדתהעבודהוהרווחהאחתלשנה,ב-1בינוארבשנים

2020עד2023.";

אחריסעיף225דיבוא: )7(

מתאםטיפוליקשרביןגופיםהנותניםשירותבתחומי225ה."מתאםטיפול )א(
הסיעוד,הבריאותוהרווחהוביןמבוטחויסייעלולממשאת
זכויותיובתחומיםאלו,וכןימלאתפקידיםשהוטלועליולפי

חוקזה,והכולכפישייקבעבתקנותלפיסעיףקטן)ב(.

השר,בהסכמתשרהאוצרושרהבריאותובאישורועדת )ב(
העבודהוהרווחה,יקבעהוראותלענייןמתאםטיפול,ובכלל

זההוראותבענייניםאלו:

תנאיהכשירותשלמתאםטיפול; )1(

הגדרתתפקידווסמכויותיושלמתאםטיפול,כך )2(
שיינתןמענהמיטבילצרכיהםשלהמבוטחים,בהתאם

למצבםהתפקודיוהבריאותי;

מאת לסיוע זכאיות שיהיו נוספות אוכלוסיות )3(
מתאםטיפול;

אופןמתןהסיועעלידימתאםטיפול; )4(
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הממשקיםביןמתאםטיפוללביןהגופיםכאמור )5(
בסעיףקטן)א(;

דרכיהבקרהוהפיקוחעלמתאמיטיפול; )6(

הוראותלענייןסיועבמימושזכאותלגמלתסיעוד. )7(

השרידווחלוועדתהעבודהוהרווחהאחתלשלושה )ג(
חודשיםעליישוםהוראותסעיףזה.";

בסעיף230,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )8(

המוסדיערוךפיקוחובקרהעלמתןשירותיסיעודבפועללזכאיםבהיקף ")ב(
שנקבעלהםוברמההולמתועלקבלתשירותיסיעודעלידיזכאיםשמקבלים

גמלהבכסףבלבד.";

בלוחח'2,בפרט)2(,במקום"סעיף224)א()1("יבוא"סעיף224)א()1(עד)3(",ובמקום )9(
"סעיף224)א()1א(או)2("יבוא"סעיף224)א()4(עד)6(".

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקוןמס'

)162

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-202015,בסעיף7,סעיףקטן)ב(-בטל.24.

סימןג'-תחילה,
תחולהותקנות

ראשונות

בסימןזה-25. )א(

"הדיןהקודם"-חוקהביטוחהלאומיכנוסחוערביוםהתחילה;

"הדיןהחדש"-חוקהביטוחהלאומיכנוסחובסימןזה.

תחילתושלסימןזהביוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר2018()בסימןזה-יום )ב(
התחילה(,והואיחולעלגמלההמשתלמתמיוםהתחילהואילך;ואולם,תחילתםשל
סעיף225גלחוקהביטוחהלאומיושלביטולסעיף7)ב(לחוקהביטוחהלאומי)תיקון
מס'162(,התשע"ו-2015,כאמורבסימןזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,

והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםזהואילך.

תקנותראשונותלפיסעיף225הלדיןהחדשיובאולאישורועדתהעבודההרווחה )ג(
והבריאותשלהכנסתעדיוםי"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(.

שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםיביאלאישורועדתהעבודההרווחה )ד(
והבריאותשלהכנסתתקנותלפיסעיף230)א()2(לדיןהחדשבתוךשישהחודשיםמיום
פרסומושלחוקזה,שבהןייקבעוביןהשארהוראותלענייןבדיקתתלותשלעיוורים
והוראותמיוחדותלענייןמבוטחיםשמלאולהםתשעיםשנים;כלעודלאהותקנו

תקנותכאמור-

זכאילגמלתסיעודשהואעיוורבודדוחלותלגביוהוראותסעיף224)א( )1(
)1(לדיןהחדש,יחולולגביו,במקוםאותןהוראות,הוראותסעיף224)א()2(לדין
החדש;לענייןזה,"בודד"-מישאינומתגוררעםאדםנוסףתחתקורתגגאחת,
אושהאדםשעמוהואמתגוררזכאילגמלתסיעודאולקצבהלשירותיםמיוחדים;

6נקודות,ומלאולו זכאילגמלתסיעודשנקבעולגביובבדיקתהתלות )2(
תשעיםשנים,יחולולגביוהוראותסעיף224)א()4(לדיןהחדשבמקוםהוראות

סעיף224)א()3(לדיןהחדש.

הממשקיםביןמתאםטיפוללביןהגופיםכאמור )5(
בסעיףקטן)א(;

דרכיהבקרהוהפיקוחעלמתאמיטיפול; )6(

הוראותלענייןסיועבמימושזכאותלגמלתסיעוד. )7(

השרידווחלוועדתהעבודהוהרווחהאחתלשלושה )ג(
חודשיםעליישוםהוראותסעיףזה.";

בסעיף230,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )8(

המוסדיערוךפיקוחובקרהעלמתןשירותיסיעודבפועללזכאיםבהיקף ")ב(
שנקבעלהםוברמההולמתועלקבלתשירותיסיעודעלידיזכאיםשמקבלים

גמלהבכסףבלבד.";

בלוחח'2,בפרט)2(,במקום"סעיף224)א()1("יבוא"סעיף224)א()1(עד)3(",ובמקום )9(
"סעיף224)א()1א(או)2("יבוא"סעיף224)א()4(עד)6(".

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'162(,התשע"ו-202015,בסעיף7,סעיףקטן)ב(-בטל.24.
הלאומי)תיקוןמס'

)162

בסימןזה-25. סימןג'-תחילה,)א(
תחולהותקנות

ראשונות "הדיןהקודם"-חוקהביטוחהלאומיכנוסחוערביוםהתחילה;

"הדיןהחדש"-חוקהביטוחהלאומיכנוסחובסימןזה.

תחילתושלסימןזהביוםכ"גבחשווןהתשע"ט)1בנובמבר2018()בסימןזה-יום )ב(
התחילה(,והואיחולעלגמלההמשתלמתמיוםהתחילהואילך;ואולם,תחילתםשל
סעיף225גלחוקהביטוחהלאומיושלביטולסעיף7)ב(לחוקהביטוחהלאומי)תיקון
מס'162(,התשע"ו-2015,כאמורבסימןזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,

והםיחולועלגמלההמשתלמתמיוםזהואילך.

תקנותראשונותלפיסעיף225הלדיןהחדשיובאולאישורועדתהעבודההרווחה )ג(
והבריאותשלהכנסתעדיוםי"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(.

שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםיביאלאישורועדתהעבודההרווחה )ד(
והבריאותשלהכנסתתקנותלפיסעיף230)א()2(לדיןהחדשבתוךשישהחודשיםמיום
פרסומושלחוקזה,שבהןייקבעוביןהשארהוראותלענייןבדיקתתלותשלעיוורים
והוראותמיוחדותלענייןמבוטחיםשמלאולהםתשעיםשנים;כלעודלאהותקנו

תקנותכאמור-

זכאילגמלתסיעודשהואעיוורבודדוחלותלגביוהוראותסעיף224)א( )1(
)1(לדיןהחדש,יחולולגביו,במקוםאותןהוראות,הוראותסעיף224)א()2(לדין
החדש;לענייןזה,"בודד"-מישאינומתגוררעםאדםנוסףתחתקורתגגאחת,
אושהאדםשעמוהואמתגוררזכאילגמלתסיעודאולקצבהלשירותיםמיוחדים;

6נקודות,ומלאולו זכאילגמלתסיעודשנקבעולגביובבדיקתהתלות )2(
תשעיםשנים,יחולולגביוהוראותסעיף224)א()4(לדיןהחדשבמקוםהוראות

סעיף224)א()3(לדיןהחדש.

ס"חהתשע"ו,עמ'2. 20
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראות

מעבר

מבוטחשערביוםהתחילהחלותעליוהוראותסעיף224)א()1(לדיןהקודםוכן26. )א(
מבוטחשהיהזכאילגמלהלפיסעיף224)א()1(לדיןהקודםלפנייוםהתחילהוהיא
לאשולמהלוערביוםהתחילהבשלכךשהיהמאושפזבביתחולים,ולאחריום
התחילהיחולועליהםהוראותסעיףקטן224)א()1(לדיןהחדש,יוסיפולקבלאתהגמלה
ביחידותשירות,בהיקףשלאיפחתמההיקףשניתןלהםערביוםהתחילה,ביןהשאר,
מכוחהנחיותהמוסדלביטוחלאומיבענייןשהיונהוגותערביוםהתחילה,ואולם

מבוטחכאמוררשאילבחורלקבלאתהגמלה,כולהאוחלקה,בכסףלפיהוראותסעיף
224)א()1(לדיןהחדש.

מבוטחשהיהזכאילגמלתסיעודערביוםהתחילהוכןמבוטחשהיהזכאילגמלת )ב(
סיעודוהיאלאשולמהלוערביוםהתחילהבשלכךשהיהמאושפזבביתחולים,
ולאחריוםהתחילהיחולועליהםהוראותסעיף224)א()2(עד)6(לדיןהחדש,ייקבע

מספריחידותהשירותשהםזכאיםלולפיהגבוהמביןאלה:

מספריחידותהשירותשהיוזכאיםלהןלפיהוראותסעיף224)א()1(,)1א( )1(
ו–)2(לדיןהקודם,ולפיהנחיותהמוסדלביטוחלאומיבענייןשהיונהוגותערב

יוםהתחילה;

מספריחידותהשירותשהםזכאיםלהןלאחריוםהתחילה. )2(

הוראותמעבר
לענייןהטבותלמי

שזכאילגמלת
סיעוד

הטבותהניתנותלפיכלדיןוכןהטבותהניתנותעלידיגוףציבורילפיהסכםאונוהג27.
)בסעיףזה-הוראות(למישזכאילגמלתסיעודלפיסעיף224)א()1(,)1א(ו–)2(לדין
הקודם,יינתנולמישזכאילגמלתסיעודלפיהסעיפיםהמפורטיםלהלןבדיןהחדש,

כלעודלאשונוההוראות:

סעיף224)א()1(לדיןהקודם-סעיף224)א()1(ו–)2(לדיןהחדש; )1(

סעיף224)א()1א(לדיןהקודם-סעיף224)א()3(ו–)4(לדיןהחדש; )2(

סעיף224)א()2(לדיןהקודם-סעיף224)א()5(ו–)6(לדיןהחדשוכןזכאילפיסעיף )3(
224)א()4(לדיןהחדששמלאולותשעיםשנים.

סימן ד': העברת סכום שנתי ממבטח למוסד בעד תאונות דרכים

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'204

בחוקהביטוחהלאומי21,אחריסעיף328יבוא:28.

"העברתסכום
שנתיממבטח

למוסדבעד
תאונותדרכים

בסעיףזה-328א. )א(

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

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

לפיצוינפגעיתאונותדרכים;

"פקודתביטוחרכבמנועי"-פקודתביטוחרכבמנועי
]נוסחחדש[,התש"ל-221970;

"הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים"-כמשמעותה
בחוקהפיצויים;

"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוקהפיצויים.

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ח,עמ'524. 21

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320. 22
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היההמקרהשחייבאתהמוסדלשלםגמלהלפיחוק )ב(
זהמשמשגםעילהלחייבמבטחלשלםפיצוייםלפיחוק
הפיצוייםורשאיהמוסדלתבועפיצויעלגמלהששילםאו

שהואעתידלשלמהלפיסעיף328)א(,יחולוהוראותאלה:

המוסדלאיגישתובענהכאמורבסעיף328)א(או )1(
דרישהלתשלוםכאמורבסעיף328)א2(נגדמבטח,ולא

תחולעלמבטחחובתדיווחלפיסעיף328)א1(;

עלאףהאמורבפסקה)1(,חייבביתמשפטמבטח )2(
לשלםפיצוייםלזכאילגמלה,במסגרתתביעהלפיחוק
הפיצויים,שהגישאותוזכאיבשלמקרהכאמורבסעיף
קטןזה,יופחתסכוםהגמלהשחייבהמוסדלשלםבשל

המקרההאמורמסכוםהפיצויים;

מבטחיעבירלמוסדאתהסכוםהשנתישחושב )3(
)4(,לפיצויבשל לגביו,בהתאםלהוראותלפיפסקה
הסכום - זה )בסעיף זה קטן בסעיף כאמור מקרים

הקובע(;

והרווחה העבודה ועדת באישור האוצר, שר )4(
ולאחרשנתןלמבטחיםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,

יקבעאתכלאלה:

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסד )א(
מדישנהלפיצויבשלמקריםכאמורבסעיףקטן

זה)בסעיףזה-הסכוםהכולל(ואופןחישובו;

אופןעדכונושלהסכוםהכולל; )ב(

בין הכולל הסכום לחלוקת כללים )ג(
המבטחים,שלפיהםיחושבהסכוםהקובעלכל

מבטח;

המועדיםלהעברתהסכוםהקובע; )ד(

הוראותלענייןאופןהעברתהסכוםהקובע )ה(
הוראות לקבוע הוא ורשאי מבטח, ידי על
מיוחדותשיחולועלהקרןלפיצוינפגעיתאונות

דרכים;

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעביר)ו( )1(
קטן בסעיף כאמור מקרים בעד למוסד
בטבת כ"ט שמיום בתקופה שאירעו זה
התשע"ד)1בינואר2014(עדיוםכ"גבטבת
התשע"ט)31בדצמבר2018(והמוסדלא
328)א( הגישלגביהםתובענהלפיסעיף

אודרישהלתשלוםלפיסעיף328)א2(;

היההמקרהשחייבאתהמוסדלשלםגמלהלפיחוק )ב(
זהמשמשגםעילהלחייבמבטחלשלםפיצוייםלפיחוק
הפיצוייםורשאיהמוסדלתבועפיצויעלגמלהששילםאו

שהואעתידלשלמהלפיסעיף328)א(,יחולוהוראותאלה:

המוסדלאיגישתובענהכאמורבסעיף328)א(או )1(
דרישהלתשלוםכאמורבסעיף328)א2(נגדמבטח,ולא

תחולעלמבטחחובתדיווחלפיסעיף328)א1(;

עלאףהאמורבפסקה)1(,חייבביתמשפטמבטח )2(
לשלםפיצוייםלזכאילגמלה,במסגרתתביעהלפיחוק
הפיצויים,שהגישאותוזכאיבשלמקרהכאמורבסעיף
קטןזה,יופחתסכוםהגמלהשחייבהמוסדלשלםבשל

המקרההאמורמסכוםהפיצויים;

מבטחיעבירלמוסדאתהסכוםהשנתישחושב )3(
)4(,לפיצויבשל לגביו,בהתאםלהוראותלפיפסקה
הסכום - זה )בסעיף זה קטן בסעיף כאמור מקרים

הקובע(;

והרווחה העבודה ועדת באישור האוצר, שר )4(
ולאחרשנתןלמבטחיםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,

יקבעאתכלאלה:

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסד )א(
מדישנהלפיצויבשלמקריםכאמורבסעיףקטן

זה)בסעיףזה-הסכוםהכולל(ואופןחישובו;

אופןעדכונושלהסכוםהכולל; )ב(

בין הכולל הסכום לחלוקת כללים )ג(
המבטחים,שלפיהםיחושבהסכוםהקובעלכל

מבטח;

המועדיםלהעברתהסכוםהקובע; )ד(

הוראותלענייןאופןהעברתהסכוםהקובע )ה(
הוראות לקבוע הוא ורשאי מבטח, ידי על
מיוחדותשיחולועלהקרןלפיצוינפגעיתאונות

דרכים;

הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעביר)ו( )1(
קטן בסעיף כאמור מקרים בעד למוסד
בטבת כ"ט שמיום בתקופה שאירעו זה
התשע"ד)1בינואר2014(עדיוםכ"גבטבת
התשע"ט)31בדצמבר2018(והמוסדלא
328)א( הגישלגביהםתובענהלפיסעיף

אודרישהלתשלוםלפיסעיף328)א2(;
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האמור הסכום של חלוקתו אופן )2(
אופן המבטחים, בין )1( משנה בפסקת
להעברתו, והמועדים למוסד העברתו
ורשאישרהאוצרלקבועהוראותמיוחדות
לענייןאופןההעברהכאמורשיחולועל

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים;

תקנותלפיפסקה)4(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר, )5(
באלה:

סךהפיצוייםעלגמלאותשהמוסדשילם )א(
אושהואעתידלשלםלפיחוקזה,בעדמקרים
2010 בשנים שאירעו זה קטן בסעיף כאמור

ו־2011;

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

עלותהסיכוןהטהור,כהגדרתהבסעיף7א )ג(
לפקודתביטוחרכבמנועי;

דמיביטוחחובהלרכבבענףביטוח)ד( )1(
רכבמנועיכמשמעותובפקודתביטוחרכב
מנועי,שנגבובפועלעלידיכללהמבטחים
,2017 2010עדשנת בענףהאמורמשנת
בהתאםלנתונירשותשוקההון,ביטוח
רשאי ואולם האוצר, במשרד וחיסכון
שרהאוצרלקבועכילענייןדמיהביטוח
כאמורלאיובאובחשבוןהתוספתלמימון
לפי דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן
סעיף15לחוקהפיצוייםאועלותאספקת
השירותיםשנקבעהלפיסעיף12הלאותו

חוק;

הסכום של הצפויה ההשפעה )2(
הקובעעלדמיביטוחחובהכאמורבפסקת
משנה)1(שיגבומבטחיםמשנת2019ואילך;

שיעוריהגמלאותשנקבעולפיחוקזה,כפי )ה(
שישונומעתלעת."

סימןד'-תחילה
ותחולה

תחילתושלסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,ביוםתחילתו29. )א(
שלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיףקטן)ב()4(שלאותו
סעיף,לפיהמאוחר)בסעיףקטןזה-יוםהתחילה(,והואיחולעלתאונותדרכיםשאירעו

ביוםהתחילהואילך.

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחו )ב(
בחוקזה,יחולוגםלגביתאונותדרכיםשאירעובתקופהשמיוםכ"טבטבתהתשע"ד
)1בינואר2014(עדערביוםהתחילהובלבדשהמוסדלביטוחלאומילאהגישעדערב
יוםהתחילהתביעהאודרישהלתשלוםלגביהןלפיסעיף328)א(או)א2(לחוקהביטוח

הלאומי,לפיהעניין.
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בסעיףזה,"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים, )ג(
התשל"ה-231975.

סימןד'-תקנות
ראשונות

תקנותראשונותלפיסעיף328א)ב()4(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,יובאו30.
לאישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסתבתוך30ימיםמיוםפרסומושל

חוקזה.

פרק ו': צמצום פגיעות בעבודה

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'205

-הוראתשעה

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-241995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,31.
אחריסעיף149יבוא:

"חיובמעסיק
בתשלוםלפירמת

הסיכוןלהתרחשות
פגיעהבעבודה-

הוראתשעה

בסעיףזה-149א. )א(

יסוד המשמשת העובד של ההכנסה - חודשית" "הכנסה
לחישובדמיביטוחלפיפרקט"ו;

לרבות בנאיות, הנדסה לעבודות קבלן - בנייה" "מבצע
עבודותבענףהבניין,המבצעעבודהכאמור,כולהאו

חלקה,באמצעותקבלניםהעובדיםעבורו;

"עבודותהנדסהבנאיות"ו"קבלןלעבודותהנדסהבנאיות"
הנדסה לעבודות קבלנים רישום בחוק כהגדרתם -

בנאיות,התשכ"ט-251969;

"עובד"-לרבותמישחלותעליוהוראותסעיף344אאו378א,
ולמעטכלאחדמאלה:

מישחלעליופרקי"ג1; )1(

עובדהמועסקבידייחידשלאלצורךעסקואו )2(
משלחידושלאותויחיד;

"תאונתעבודה"-כמשמעותהבסעיפים79ו־80)2(עד)6(,
לרבותפגיעהבעבודהכמשמעותהבסעיף84או84א.

מעסיקחייבלשלםבעדעובדו,נוסףעלדמיהביטוחלפי )ב(
חוקזה,תשלוםלפירמתהסיכוןלהתרחשותתאונתעבודה
אצלהמעסיק)בסעיףזה-תשלוםלפירמתסיכון(,בהתאם

להוראותהמפורטותלהלן:

מהכנסתו מ־0.1% יפחת לא התשלום סכום )1(
החודשיתשלהעובדולאיעלהעל0.35%מהכנסתו

כאמור;

להתרחשות לסיכון בהתאם ישתנה התשלום )2(
תאונתעבודהאצלאותומעסיק;השר,בהתייעצות
עםשרהאוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחה,יקבע
רמתסיכון לחישובהתשלוםלפי אתאמותהמידה
ואתמשקלןהיחסי,והכולבהתבססעלנתוניםכמפורט
להלןלגביהמעסיקשברשותהמוסד,הנוגעיםלחמש

השניםשקדמולשנהשבעדהמשולםאותותשלום:

בסעיףזה,"תאונתדרכים"-כהגדרתהבחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים, )ג(
התשל"ה-231975.

תקנותראשונותלפיסעיף328א)ב()4(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,יובאו30.
לאישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסתבתוך30ימיםמיוםפרסומושל

חוקזה.

סימןד'-תקנות
ראשונות

פרק ו': צמצום פגיעות בעבודה

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-241995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(,31.
אחריסעיף149יבוא:

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'205

-הוראתשעה

"חיובמעסיק
בתשלוםלפירמת

הסיכוןלהתרחשות
פגיעהבעבודה-

הוראתשעה

בסעיףזה-149א. )א(

יסוד המשמשת העובד של ההכנסה - חודשית" "הכנסה
לחישובדמיביטוחלפיפרקט"ו;

לרבות בנאיות, הנדסה לעבודות קבלן - בנייה" "מבצע
עבודותבענףהבניין,המבצעעבודהכאמור,כולהאו

חלקה,באמצעותקבלניםהעובדיםעבורו;

"עבודותהנדסהבנאיות"ו"קבלןלעבודותהנדסהבנאיות"
הנדסה לעבודות קבלנים רישום בחוק כהגדרתם -

בנאיות,התשכ"ט-251969;

"עובד"-לרבותמישחלותעליוהוראותסעיף344אאו378א,
ולמעטכלאחדמאלה:

מישחלעליופרקי"ג1; )1(

עובדהמועסקבידייחידשלאלצורךעסקואו )2(
משלחידושלאותויחיד;

"תאונתעבודה"-כמשמעותהבסעיפים79ו־80)2(עד)6(,
לרבותפגיעהבעבודהכמשמעותהבסעיף84או84א.

מעסיקחייבלשלםבעדעובדו,נוסףעלדמיהביטוחלפי )ב(
חוקזה,תשלוםלפירמתהסיכוןלהתרחשותתאונתעבודה
אצלהמעסיק)בסעיףזה-תשלוםלפירמתסיכון(,בהתאם

להוראותהמפורטותלהלן:

מהכנסתו מ־0.1% יפחת לא התשלום סכום )1(
החודשיתשלהעובדולאיעלהעל0.35%מהכנסתו

כאמור;

להתרחשות לסיכון בהתאם ישתנה התשלום )2(
תאונתעבודהאצלאותומעסיק;השר,בהתייעצות
עםשרהאוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחה,יקבע
רמתסיכון לחישובהתשלוםלפי אתאמותהמידה
ואתמשקלןהיחסי,והכולבהתבססעלנתוניםכמפורט
להלןלגביהמעסיקשברשותהמוסד,הנוגעיםלחמש

השניםשקדמולשנהשבעדהמשולםאותותשלום:

ס"חהתשל"ה,עמ'234. 23

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ח,עמ'528. 24

ס"חהתשכ"ט,עמ'218. 25
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מספרעובדיהמעסיק,מספרעובדיושהוכרו )א(
העובדים ושיעור עבודה בתאונת כנפגעים
שהוכרוכאמורמקרבכללעובדיהמעסיק;לגבי
בענף עבודות לרבות בנאיות הנדסה עבודות
הבניין,במספרהעובדיםשלמעסיקשהואמבצע
בנייהיובאובחשבון,לענייןפסקתמשנהזו,גם
התקשר הוא שעמו משנה קבלן של עובדים
אלה שנתונים ככל עבורו, עבודה ושמבצעים

ברשותהמוסד;

דרגתהנכותשנקבעהלעובדעקבתאונת )ב(
העבודהומספרהימיםשבעדםהיההעובדזכאי

לדמיפגיעהעקבהתאונה;

ענףהעבודהשבופועלהמעסיק,ומספר )ג(
הנפגעיםבתאונתעבודהאצלהמעסיקיחסית

למספרהנפגעיםבתאונותעבודהבאותוענף;

נגד שננקטו מינהליים אכיפה אמצעי )ד(
העבודה, על הפיקוח ארגון המעסיקלפיחוק
התשי"ד-1954,אולפיסימןב'בחלקב'אוסימןב'
בחלקג'לתוספתהשנייהלחוקלהגברתהאכיפה
שלדיניהעבודה,התשע"ב-262011,ככלשמשרד
העבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםמסר
מידע וכן מקוון, באופן למוסד מידע לגביהם
בדברהליכיאכיפהאחריםשננקטונגדהמעסיק
או בעבודה בטיחות הוראות של הפרה בשל
בדרך למוסד שנמסר בעבודה, לפגיעה בקשר
האמורהלפינוהלשעליויורההשרבהסכמת

היועץהמשפטילממשלה.

שר עם בהתייעצות המשפטים, שר בהסכמת השר, )ג(
האוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחה,רשאילקבוענתונים
נוספיםעלהנתוניםהמפורטיםבסעיףקטן)ב()2(אונתונים
אחריםמאותםנתונים,שישמשובחישובתשלוםלפירמת
סיכון,ובלבדשאםקבעכאמורלגבינתוניםשאינםברשות
המוסדאלאברשותגוףציבורי,יקבעהשרבדרךהאמורה
הגוף ידי על כאמור הנתונים מסירת לעניין הוראות גם
הציבורילמוסד;בפסקהזו,"גוףציבורי"-הממשלהומשרדי
הממשלה,לרבותיחידותיהםויחידותהסמךשלהם,ותאגיד

שהוקםבחוק.

השררשאילקבועכיהוראותסעיףקטן)ב()2()א(לעניין )ד(
עבודותהנדסהבנאיותיחולוגםעלעבודותבענפיםאחרים,

בשינוייםשיקבע.

ס"חהתשע"ב,עמ'62. 26
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הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמחויביםובשינויים )ה(
ועדת ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות השר, שיקבע
העבודהוהרווחה,גםלענייןמחלתמקצוע,ובלבדשישקשר

בינהוביןהעבודהאצלהמעסיק.

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(,השר,בהתייעצותעם )ו(
שרהאוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחה,יקבע,בחלוקה
בטיחות להבטחת ופעולות אמצעים עיסוקים, סוגי לפי
העובדיםוקידוםבריאותםשאםהוכיחמעסיקכינקטאותם
סעיף לפי לגביו שנקבע סיכון רמת לפי התשלום יופחת

קטן)ב(בשיעורשיקבעהשרכאמור,ויכולשבעקבותההפחתה
כאמוריהיההתשלוםלפירמתסיכוןלגביאותומעסיקקטן

מ־0.1%מהכנסתוהחודשיתשלהעובד.

המוסדיקבע,אחתלשנתיים,אתהתשלוםלפירמת )ז(
למעסיק וימסור )ב( קטן בסעיף כאמור מעסיק לגבי סיכון
הודעהעלקביעתהתשלוםעד1במרסשלהשנהשבהנקבע
כאמור;קביעתתשלוםלפירמתסיכוןתחוללגביתשלום
כאמורהמשתלםבעדהתקופהשתחילתהב־1בינוארשל

השנהשבהנמסרההודעהכאמור.

עלתשלוםלפירמתסיכוןיחולוההוראותהחלותעל )ח(
דמיביטוחלפיחוקזה,בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף353,נקבעלגבי )1(
מעסיקתשלוםלפירמתסיכוןבשיעורהעולהעל0.1%,
ישולםהחלקבתשלוםהנוגעלשיעורהעולהעל0.1%
כאמורב־1במאיבכלשנה,בעדשנתהמסשקדמהלה;

יקראואתסעיף359כך: )2(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ועלקביעת )א(
תשלוםלפירמתסיכון";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא )ב(
"אובתשלוםלפירמתסיכוןבהתאםלקביעהלפי
סעיף149א",ובסופויבוא"ואולםהשגהלעניין
קביעתתשלוםלפירמתסיכוןיכולשתתייחסרק
לענייניםשניתןהיהלהשיגעליהםלגביקביעת
דמיביטוחלפיהסעיפיםהמפורטיםבסעיףקטן

)א(,אלאאםכןקבעהשראחרת";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"סעיףקטן)א("יבוא )ג(
"אוהודעהלפיסעיף149א)ז(".

מעסיקלאיהיהרשאילנכותאתהתשלוםלפירמת )ט(
סיכון,כולואוחלקו,משכרושלהעובד.

)יא(, בתקופתתוקפושלסעיףזהכאמורבסעיףקטן )י(
לוועדת ידווח וכן להלן, כמפורט מחקרים המוסד יערוך
ביישום ההתקדמות על לשנה, אחת והרווחה, העבודה

הוראותסעיףזה:

הוראותסעיףזהיחולו,בשינוייםהמחויביםובשינויים )ה(
ועדת ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות השר, שיקבע
העבודהוהרווחה,גםלענייןמחלתמקצוע,ובלבדשישקשר

בינהוביןהעבודהאצלהמעסיק.

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב()1(,השר,בהתייעצותעם )ו(
שרהאוצרובאישורועדתהעבודהוהרווחה,יקבע,בחלוקה
בטיחות להבטחת ופעולות אמצעים עיסוקים, סוגי לפי
העובדיםוקידוםבריאותםשאםהוכיחמעסיקכינקטאותם
סעיף לפי לגביו שנקבע סיכון רמת לפי התשלום יופחת

קטן)ב(בשיעורשיקבעהשרכאמור,ויכולשבעקבותההפחתה
כאמוריהיההתשלוםלפירמתסיכוןלגביאותומעסיקקטן

מ־0.1%מהכנסתוהחודשיתשלהעובד.

המוסדיקבע,אחתלשנתיים,אתהתשלוםלפירמת )ז(
למעסיק וימסור )ב( קטן בסעיף כאמור מעסיק לגבי סיכון
הודעהעלקביעתהתשלוםעד1במרסשלהשנהשבהנקבע
כאמור;קביעתתשלוםלפירמתסיכוןתחוללגביתשלום
כאמורהמשתלםבעדהתקופהשתחילתהב־1בינוארשל

השנהשבהנמסרההודעהכאמור.

עלתשלוםלפירמתסיכוןיחולוההוראותהחלותעל )ח(
דמיביטוחלפיחוקזה,בשינוייםהמחויבים,ובשינוייםאלה:

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף353,נקבעלגבי )1(
מעסיקתשלוםלפירמתסיכוןבשיעורהעולהעל0.1%,
ישולםהחלקבתשלוםהנוגעלשיעורהעולהעל0.1%
כאמורב־1במאיבכלשנה,בעדשנתהמסשקדמהלה;

יקראואתסעיף359כך: )2(

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ועלקביעת )א(
תשלוםלפירמתסיכון";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא )ב(
"אובתשלוםלפירמתסיכוןבהתאםלקביעהלפי
סעיף149א",ובסופויבוא"ואולםהשגהלעניין
קביעתתשלוםלפירמתסיכוןיכולשתתייחסרק
לענייניםשניתןהיהלהשיגעליהםלגביקביעת
דמיביטוחלפיהסעיפיםהמפורטיםבסעיףקטן

)א(,אלאאםכןקבעהשראחרת";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"סעיףקטן)א("יבוא )ג(
"אוהודעהלפיסעיף149א)ז(".

מעסיקלאיהיהרשאילנכותאתהתשלוםלפירמת )ט(
סיכון,כולואוחלקו,משכרושלהעובד.

)יא(, בתקופתתוקפושלסעיףזהכאמורבסעיףקטן )י(
לוועדת ידווח וכן להלן, כמפורט מחקרים המוסד יערוך
ביישום ההתקדמות על לשנה, אחת והרווחה, העבודה

הוראותסעיףזה:
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מחקרלבחינתההשפעותשלקביעתתשלוםלפי )1(
רמתסיכוןעלההתרחשותשלתאונותעבודהומחלות

מקצוע,ובכללזהמספרןוחומרתן;

מחקרשיערךבשיתוףעםמשרדהעבודה,הרווחה )2(
והשירותיםהחברתייםועםמשרדהבריאות,לבחינת
ההשפעותשלקביעתתשלוםלפירמתסיכוןעלנקיטת
בטיחות להבטחת מעסיקים בידי ופעולות אמצעים
עובדיםוקידוםבריאותםועלנכונותםשלעובדיםושל
מעסיקיםלפעוללדיווחעלתאונותעבודהומחלות

מקצועלגורמיםהנוגעיםבדבר.

בטבת י"ט יום עד בתוקפן יעמדו זה סעיף הוראות )יא(
התשפ"ד)31בדצמבר2023(."

תיקוןפקודת
תאונותומחלות

משלח־יד)הודעה(
-מס'3

בפקודתתאונותומחלותמשלחיד)הודעה(,271945,אחריסעיף9יבוא:32.

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,באישורועדת9א."שינויהתוספות
העבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנות

אתהתוספתהראשונהוהתוספתהשנייה."

תיקוןחוקלהגברת
האכיפהשלדיני
העבודה-מס'9

בחוקלהגברתהאכיפהשלדיניהעבודה,התשע"ב-282011,בתוספתהשנייה,בחלקב',33.
בסימןב',בסימןמשנהה',אחריפרט)35(יבוא:

מסירתהודעהעלתאונהאועלמקרהמוותלפיסעיף3לפקודתתאונותומחלות )36("
משלח־יד)הודעה(,291945."

פרקו'-תקנות
ראשונות,הוראת

מעברודיווח
לכנסת

תקנותראשונותלקביעתאמותהמידהלחישובהתשלוםלפירמתסיכוןומשקלן34. )א(
היחסיוכןתקנותראשונותלקביעתאמצעיםופעולותשישבהםכדילהביאלהפחתת
תשלוםכאמורשנקבעלגבימעסיק,לפיהוראותסעיף149א)ב()2(ו–)ו(לחוקהביטוח
הלאומי,כנוסחובחוקזה,יובאולאישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת

עדיוםכ"ובניסןהתשע"ט)1במאי2019(.

החלביוםתחילתושלחוקזהועדלכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(יהיההתשלוםלפירמתסיכוןשנקבעלגבימעסיקלפיהוראתסעיף149א
לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובחוקזה,0.1%מהכנסתוהחודשיתשלהעובדכהגדרתה

באותוסעיף.

שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםושרהאוצרידווחולוועדתהעבודה, )ג(
הרווחהוהבריאותשלהכנסתעלההיערכותלהתקנתתקנותראשונותכאמורבסעיף

קטן)א(,עדיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(.

המוסדלביטוחלאומיידווחלוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסתעד )ד(
יוםי"טבאדרא'התשפ"ד)28בפברואר2024(עלכלאלה:

תוצאותהמחקריםכאמורבסעיףקטן)י(לסעיף149אלחוקהביטוחהלאומי, )1(
כנוסחובחוקזה)בסעיףזה-סעיף149א(;

מספרהתביעותשהוגשולמוסדלביטוחלאומיבשלתאונותעבודהומחלות )2(
מקצועבתקופתתוקפושלסעיף149אכאמורבסעיףקטן)יא(שלאותוסעיף;

ע"ר1945,תוס'1,עמ')ע(62,)א(80;ס"חהתשע"ו,עמ'1191. 27

ס"חהתשע"ב,עמ'62;התשע"ז,עמ'597. 28

ע"ר1945,תוס'1,עמ')ע(62,)א(80. 29
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התשלומיםלפירמתהסיכוןשגבההמוסדלביטוחלאומיבתקופתתוקפו )3(
שלסעיף149אכאמורבסעיףקטן)יא(שלאותוסעיף;

אופןיישוםהוראותסעיף149א,ובכללזההקשייםביישומו;בדיווחשימסור )4(
המוסדלביטוחלאומילענייןזהייכללוגםהצעותלשיפורההסדרהקבועבאותו

סעיףוליישומו.

פרק ז': הוראות שונות 

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה-
מס'10

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-301997,בסעיף4)א(,במקום"התש"ף"35.
יבוא"התשפ"ג".

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-מס'17

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-311998)בפרקזה-חוקשוויוןזכויות36.
לאנשיםעםמוגבלות(-

בסעיף19ז,לפניההגדרה"מקוםציבורי"יבוא: )1(

""בנייןקיים"-מקוםציבורישהואבניין,לרבותחלקממנוושטחיהחוץשלו,
שההיתרלבנייתואולשימושבוכמקוםציבוריניתןלפנייוםי"אבאב

התשס"ט)1באוגוסט2009(;";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

שרהמשפטיםרשאי,באישורהוועדה,להוסיף,בצו,רשות")ג2( )1(
ציבוריתלטורא'בתוספתשלישיתא',ובטוריםב'ו־ג'לצדה-את
ביצוע להשלמת המועד ואת שיונגשו הקיימים הבניינים מספר
התאמותהנגישותהנדרשותבבנייניםכאמורלפיהוראותסימן
זה,לענייןאותהרשותציבורית,ובלבדשהמועדשבותחולחובת
התשפ"ב בחשוון כ"ו מיום מאוחר יהיה לא במלואה הנגישות

)1בנובמבר2021(ושצוכאמוריובאלאישורהוועדהעדיוםי"ז
בתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(.

צוכאמורבפסקה)1(יכלולפירוטשלכלהבנייניםהקיימים )2(
ביצועהתאמות לגביהםחובת שחלה ציבורית שלאותהרשות
נגישותלפיהוראותסימןזה,ובכללזהבנייניםשחובתהנגישות
לגביהםהושלמהבמלואה;פירוטכאמורלגביכלבנייןיכלולאת
שםהבניין,כתובתו-למעטאםגילויהכתובתאסורעלפיכלדין,
דרכיההנגשהוהתאמותהנגישותשבוצעובואושנדרשלבצעבו,
והמועדלביצוען;כמוכןיכלולהצופירוטשלהתאמותנגישות
חלופיותלהנגשהזמניתשלכלבנייןשחובתהנגישותלגביוטרם

הושלמה,בתקופהשעדלהשלמתאותהחובה.

1 בפרט המנויה ציבורית רשות )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ג3(
הנגישות התאמות ביצוע את תשלים א' שלישית לתוספת א' לטור
הנדרשותבבנייניםקיימיםבהתאםלהוראותלפיסימןזה,לגבימספר
הבנייניםכמפורטבטורב'לצדה,עדהמועדיםכמפורטבטורג'לצדה;
חובתהנגישותתחולבמלואהלענייןרשותציבוריתכאמור,לגביבניינים

קיימים,ביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(.

התשלומיםלפירמתהסיכוןשגבההמוסדלביטוחלאומיבתקופתתוקפו )3(
שלסעיף149אכאמורבסעיףקטן)יא(שלאותוסעיף;

אופןיישוםהוראותסעיף149א,ובכללזההקשייםביישומו;בדיווחשימסור )4(
המוסדלביטוחלאומילענייןזהייכללוגםהצעותלשיפורההסדרהקבועבאותו

סעיףוליישומו.

פרק ז': הוראות שונות 

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-301997,בסעיף4)א(,במקום"התש"ף"35.
יבוא"התשפ"ג".

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה-
מס'10

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-311998)בפרקזה-חוקשוויוןזכויות36.
לאנשיםעםמוגבלות(-

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם

מוגבלות-מס'17

בסעיף19ז,לפניההגדרה"מקוםציבורי"יבוא: )1(

""בנייןקיים"-מקוםציבורישהואבניין,לרבותחלקממנוושטחיהחוץשלו,
שההיתרלבנייתואולשימושבוכמקוםציבוריניתןלפנייוםי"אבאב

התשס"ט)1באוגוסט2009(;";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

שרהמשפטיםרשאי,באישורהוועדה,להוסיף,בצו,רשות")ג2( )1(
ציבוריתלטורא'בתוספתשלישיתא',ובטוריםב'ו־ג'לצדה-את
ביצוע להשלמת המועד ואת שיונגשו הקיימים הבניינים מספר
התאמותהנגישותהנדרשותבבנייניםכאמורלפיהוראותסימן
זה,לענייןאותהרשותציבורית,ובלבדשהמועדשבותחולחובת
התשפ"ב בחשוון כ"ו מיום מאוחר יהיה לא במלואה הנגישות

)1בנובמבר2021(ושצוכאמוריובאלאישורהוועדהעדיוםי"ז
בתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(.

צוכאמורבפסקה)1(יכלולפירוטשלכלהבנייניםהקיימים )2(
לגביהםחובתביצועהתאמות שחלה ציבורית שלאותהרשות
נגישותלפיהוראותסימןזה,ובכללזהבנייניםשחובתהנגישות
לגביהםהושלמהבמלואה;פירוטכאמורלגביכלבנייןיכלולאת
שםהבניין,כתובתו-למעטאםגילויהכתובתאסורעלפיכלדין,
דרכיההנגשהוהתאמותהנגישותשבוצעובואושנדרשלבצעבו,
והמועדלביצוען;כמוכןיכלולהצופירוטשלהתאמותנגישות
חלופיותלהנגשהזמניתשלכלבנייןשחובתהנגישותלגביוטרם

הושלמה,בתקופהשעדלהשלמתאותהחובה.

1 בפרט המנויה ציבורית רשות )ג(, קטן בסעיף האמור אף על )ג3(
הנגישות התאמות ביצוע את תשלים א' שלישית לתוספת א' לטור
הנדרשותבבנייניםקיימיםבהתאםלהוראותלפיסימןזה,לגבימספר
הבנייניםכמפורטבטורב'לצדה,עדהמועדיםכמפורטבטורג'לצדה;
חובתהנגישותתחולבמלואהלענייןרשותציבוריתכאמור,לגביבניינים

קיימים,ביוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(.

ס"חהתשנ"ז,עמ'204;התשע"ז,עמ'317. 30

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשע"ו,עמ'1262. 31
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שרהמשפטיםרשאי,באישורהוועדה,להאריך,בצו,אתהמועדשבו )ג4(
תחולחובתהנגישותבמלואהלענייןרשותציבוריתכמפורטבסעיףקטן
)ג3(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(;צוכאמוריכלולאת

כלהפרטיםשישלכלולבצולפיסעיףקטן)ג2()2(.";

אחריסעיףקטן)י(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףזה,גוףהמנויבפסקה)1(או)4(להגדרה")יא( )1(
"גוףציבורי",לאיהיהחייבבביצועהתאמותהנגישותהנדרשות
בהתאםלהוראותלפיסימןזהבבנייןקייםשיפונהעדיוםי"טבטבת

התשפ"ד)31בדצמבר2023(.

החשבהכלליבמשרדהאוצריגישלוועדהויפרסםברשומות )2(
רשימהובהפירוטשלכלהבנייניםהקיימיםשיפונוכאמורבפסקה
)1(,וכןכלשינויברשימההאמורה;רשימהראשונהכאמורתוגש

ותפורסםעדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(.

פירוטברשימהכאמורבפסקה)2(יכלול,לגביכלבניין,אתשם )3(
הבניין,כתובתו,תאריךהפינוישלווהכתובתאוהמבנהשאליהם
הואיועבר,למעטאםגילויהכתובותכאמוראסורעלפיכלדין;כמו
כןתכלולהרשימהפירוטשלהתאמותנגישותחלופיות,שייקבעו
לאחרהיוועצותעםהנציבות,להנגשהזמניתשלכלבנייןשיפונה

כאמור,בתקופהשעדלהשלמתהפינוי.

החשבהכלליבמשרדהאוצריגישלוועדה,יחדעםהרשימה )4(
כאמורבפסקה)2(,העתקשלכלהסכםשעניינוהעברתהפעילות
המתבצעתבבנייןהקייםאוהעתקשלהיתרלבנייתבנייןחדש

במקוםהבנייןהקיים,ככלשישנם.";

בסעיף19כ,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,שרהבריאותרשאי,באישורהוועדה,להאריך, ")ה(
בצו,אתהמועדשבותחולחובתהנגישותלענייןמקוםציבוריבמלואהעלגוף
מסויםהחייבבביצועהתאמותנגישותלפיסימןזה,ובלבדשהמועדהאמור
לאיהיהמאוחרמיוםכ"ובחשווןהתשפ"ב)1בנובמבר2021(ושצוכאמוריובא
לאישורהוועדהעדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(;צוכאמוריכלולאת
כלהפרטיםשישלכלולבצולפיסעיף19ט)ג2()2(;בסעיףקטןזה,"מקוםציבורי"

-כהגדרתובסעיף19ז.";

בסעיף19לא,אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )4(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,שרהחינוךרשאי,באישורהוועדה,להאריך, ")ה(
בצו,אתהמועדשבותחולחובתהנגישותלענייןמקוםציבוריבמלואהעלמוסד
על־תיכונישהוארשותציבורית,ובלבדשהמועדהאמורלאיהיהמאוחרמיום
כ"ובחשווןהתשפ"ב)1בנובמבר2021(ושצוכאמוריובאלאישורהוועדהעדיום
י"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(;צוכאמוריכלולאתכלהפרטיםשישלכלול
בצולפיסעיף19ט)ג2()2(;בסעיףקטןזה,"מקוםציבורי"-כהגדרתובסעיף19ז.";

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )5(
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"תוספת שלישית א'
)סעיף19ט)ג2(ו–)ג3((

טורא'
הרשותהציבורית

טורב'
מספרהבנייניםהקיימים

שלגביהםיושלמוכל
התאמותהנגישותהנדרשות

טורג'
המועדלהשלמתביצוע

התאמותהנגישותהנדרשות

כלמשרדיהממשלה, )1(
יחידותיהם לרבות
ויחידותהסמךשלהם,
ישראל משטרת וכן

ושירותבתיהסוהר

כ"גבטבתהתשע"ט473
)31בדצמבר2018(

ג'בטבתהתש"ףכללהבנייניםהקיימים
)31בדצמבר2019(

תיקוןחוקשוויון
זכויותלאנשיםעם
מוגבלות-תחילה

ודיווחלכנסת

תחילתושלסעיף36לחוקזהביוםפרסומושלחוקזה.37. )א(

שרהאוצריגישלוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסתולנציבותרשימה )ב(
שלכלהבנייניםהקיימיםשלגוףציבורישחלהלגביהםחובתביצועהתאמותהנגישות
לפיהוראותסימןג'בפרקה'1לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותכנוסחןבחוק
זה,ובכללזהבנייניםשחובתהנגישותלגביהםהושלמהבמלואה;ברשימהכאמור
יפורטושםהבניין,כתובתו-למעטאםגילויהכתובתאסורעלפיכלדין,והמועדשבו
תושלםחובתביצועהתאמותהנגישותבמלואה;רשימהראשונהכאמורתוגשלוועדה
בתוך60ימיםמיוםתחילתושלסעיף36לחוקזה,ועדכוןשלהרשימההאמורהיוגש
באותההדרךמדישלושהחודשיםמיוםהגשתהרשימההראשונה,והכולעדלמועד
שבותחולחובתהנגישותלפיהוראותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,כנוסחו

בחוקזה,במלואה;רשימהכאמורתפורסםלציבור;בסעיףקטןזה-

"בנייןקיים"-כהגדרתובסעיף19זלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,כנוסחו
בחוקזה;

"גוףציבורי"-גוףהמנויבפסקה)1(או)4(להגדרה"גוףציבורי"שבחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות;

ו'לחוק "הנציבות"-נציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותכמשמעותהבפרק
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות.

תיקוןחוקנכי
רדיפותהנאצים
)תיקוןמס'19(-

מס'2

בחוקנכירדיפותהנאצים)תיקוןמס'19(,התשע"ד-322014)בפרקזה-חוקנכירדיפות38.
הנאצים(,בסעיף12-

בסעיףקטן)ג(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקוםהסיפההחלבמילים )1(
"שמועדפטירתו"יבוא"גםאםמועדפטירתהנכהחללפנייוםהתחילה,ובלבדשבן

הזוגהואאזרחותושבישראל";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לשםקבלתהתגמוללפיסעיףזה,יגישבןזוגשלנכהשנפטרלפנייום )2("
תגמול; אותו לקבלת בקשה המוסמכת לרשות ,)1( בפסקה כאמור התחילה
החליטההרשותהמוסמכתכימתקיימיםבבןזוגכאמורהתנאיםלזכאותלקבלת
התגמוללפיסעיףזה,יהיהזכאיהואלקבלתהתגמולהחלב־1בחודששבוהגיש

אתהבקשה.";

סעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(-בטלים. )3(

"תוספת שלישית א'
)סעיף19ט)ג2(ו–)ג3((

טורא'
הרשותהציבורית

טורב'
מספרהבנייניםהקיימים

שלגביהםיושלמוכל
התאמותהנגישותהנדרשות

טורג'
המועדלהשלמתביצוע

התאמותהנגישותהנדרשות

כלמשרדיהממשלה, )1(
יחידותיהם לרבות
ויחידותהסמךשלהם,
ישראל משטרת וכן

ושירותבתיהסוהר

כ"גבטבתהתשע"ט473
)31בדצמבר2018(

ג'בטבתהתש"ףכללהבנייניםהקיימים
)31בדצמבר2019(

תחילתושלסעיף36לחוקזהביוםפרסומושלחוקזה.37. תיקוןחוקשוויון)א(
זכויותלאנשיםעם
מוגבלות-תחילה

ודיווחלכנסת
שרהאוצריגישלוועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסתולנציבותרשימה )ב(
שלכלהבנייניםהקיימיםשלגוףציבורישחלהלגביהםחובתביצועהתאמותהנגישות
לפיהוראותסימןג'בפרקה'1לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותכנוסחןבחוק
זה,ובכללזהבנייניםשחובתהנגישותלגביהםהושלמהבמלואה;ברשימהכאמור
יפורטושםהבניין,כתובתו-למעטאםגילויהכתובתאסורעלפיכלדין,והמועדשבו
תושלםחובתביצועהתאמותהנגישותבמלואה;רשימהראשונהכאמורתוגשלוועדה
בתוך60ימיםמיוםתחילתושלסעיף36לחוקזה,ועדכוןשלהרשימההאמורהיוגש
באותההדרךמדישלושהחודשיםמיוםהגשתהרשימההראשונה,והכולעדלמועד
שבותחולחובתהנגישותלפיהוראותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,כנוסחו

בחוקזה,במלואה;רשימהכאמורתפורסםלציבור;בסעיףקטןזה-

"בנייןקיים"-כהגדרתובסעיף19זלחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,כנוסחו
בחוקזה;

"גוףציבורי"-גוףהמנויבפסקה)1(או)4(להגדרה"גוףציבורי"שבחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות;

ו'לחוק "הנציבות"-נציבותשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותכמשמעותהבפרק
שוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות.

בחוקנכירדיפותהנאצים)תיקוןמס'19(,התשע"ד-322014)בפרקזה-חוקנכירדיפות38.
הנאצים(,בסעיף12-

תיקוןחוקנכי
רדיפותהנאצים
)תיקוןמס'19(-

מס'2 בסעיףקטן)ג(,האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,במקוםהסיפההחלבמילים )1(
"שמועדפטירתו"יבוא"גםאםמועדפטירתהנכהחללפנייוםהתחילה,ובלבדשבן

הזוגהואאזרחותושבישראל";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לשםקבלתהתגמוללפיסעיףזה,יגישבןזוגשלנכהשנפטרלפנייום )2("
תגמול; אותו לקבלת בקשה המוסמכת לרשות ,)1( בפסקה כאמור התחילה
החליטההרשותהמוסמכתכימתקיימיםבבןזוגכאמורהתנאיםלזכאותלקבלת
התגמוללפיסעיףזה,יהיהזכאיהואלקבלתהתגמולהחלב־1בחודששבוהגיש

אתהבקשה.";

סעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(-בטלים. )3(

ס"חהתשע"ד,עמ'570;התשע"ז,עמ'317. 32

ס"חהתשע"ד,עמ'562;התשע"ז,עמ'428. 33
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תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה

)תיקוןמס'5(-
מס'3

בחוקהטבותלניצולישואה)תיקוןמס'5(,התשע"ד-332014)בפרקזה-תיקוןמס'5(,39.
בסעיף13,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,מישערביוםהתחילההיהמוכרבידיהרשות")ה1( )1(
המוסמכתכזכאילהטבותלפיסעיפים3או4לחוקהעיקריכנוסחםערביום
התחילה,ונפטרערביוםהתחילה,יחולועלבןזוגו,הוראותסעיף11אלחוקנכי
רדיפותהנאצים,כאילונפטרלאחריוםהתחילה,ובלבדשבןהזוגהואאזרח

ותושבישראל.

לשםקבלתהתגמוללפיפסקה)1(,יגישבןזוגשלניצולשואהשנפטרלפני )2(
יוםהתחילהכאמורבאותהפסקה,לרשותהמוסמכת,בקשהלקבלתאותותגמול;
החליטההרשותהמוסמכתכימתקיימיםבבןזוגכאמורהתנאיםלזכאותלקבלת
התגמוללפיאותהפסקה,יהיהזכאיהואלקבלתהתגמולהחלב־1בחודששבו

הגישאתהבקשה."

חוקנכירדיפות
הנאצים)תיקוןמס'

19(וחוקהטבות
לניצולישואה

)תיקוןמס'5(-
תחילהוהוראת

מעבר

תחילתםשלסעיף12לחוקנכירדיפותהנאציםוסעיף13לתיקוןמס'5,כנוסחם40. )א(
בחוקזה,ב־1בחודששלאחריוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(.

לאישולמוולאיינתנותשלוםאוהטבהלפיחוקזהבעדהתקופהשקדמהליום )ב(
התחילה.

עלאףהאמורבסעיף12)ג()2(לחוקנכירדיפותהנאציםוסעיף13)ה1()2(לתיקון )ג(
מס'5,כנוסחםבחוקזה,בןזוגשערביוםהתחילהקיבלהטבהלפיסעיף12לחוקנכי
רדיפותהנאציםאולפיסעיף13לתיקוןמס'5,כנוסחםערביוםהתחילה,זכאילהמשיך
ולקבלתגמוללפיאותםסעיפיםבלאצורךבהגשתבקשהלרשותהמוסמכת,כלעוד

מתקיימיםלגביוהתנאיםלקבלתהתגמולבאותםסעיפים,כנוסחםבחוקזה.

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה-

מס'11

בחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-342007)בפרקזה-חוקההטבות(-41.

בסעיף2,בכלמקום,במקום"3א,4"יבוא"3א,3ב,4"; )1(

אחריסעיף3איבוא: )2(

"מענקרבעוני
לניצולשואה

שמקבלקצבה
חודשיתבהתאם

לחוקהפדרלי
לפיצויים

קצבה3ב. שמקבל ישראל תושב שהוא ישראלי אזרח )א(
רדיפות בשל "קצבה להגדרה )1( בפסקה כאמור חודשית
הנאצים"לשםפיצויבשלנזקיבריאות,ואינומקבלקצבה
חודשיתנוספתבשלרדיפתומכלמקוראחר,זכאילמענק
בחודש שישולם חדשים שקלים 2,500 של בסכום רבעוני
ינואר,בחודשאפריל,בחודשיוליובחודשאוקטוברשלכל

שנה)להלן-המענקהרבעוני(.

שנה בכל בינואר ב־1 יעודכן הרבעוני המענק סכום )ב(
)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורעלייתהמדד

החדשלעומתהמדדהבסיסי;לענייןזה-

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשפרסמההלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"המדדהבסיסי"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםי"ד
בטבתהתשע"ח)1בינואר2018(;

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעדכון.";

בסעיף6א)א(,במקום"סעיפים4"יבוא"סעיפים3ב,4"; )3(

ס"חהתשס"ז,עמ'47;התשע"ח,עמ'71. 34
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בסעיף8)א(,בהגדרה"הטבה",לפני"מענקשנתי"יבוא"מענקרבעוניאו"; )4(

בסעיף8א)א(- )5(

ברישה,במקום"גרמניהומענקשנתי"יבוא"גרמניה,אומענקרבעוניומענק )א(
שנתי";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

לענייןתגמוללפיהכנסהותגמולמוגדללפיהכנסהלפיחוקנכי )4("
רדיפותהנאציםאולפיחוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-351954."

חוקההטבות-
תחילה,תחולה
והוראותמעבר

תחילתושלסעיף3בלחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,ב־1בחודששלאחריום42. )א(
פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(.

לאישולםולאיינתןמענקרבעונילפיחוקזהבעדהתקופהשקדמהליוםהתחילה. )ב(

עלאףהאמורבסעיף2)א(לחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,ניצולשואהשערב )ג(
יוםהתחילהקיבלמהרשותהמוסמכתהטבהלפיכלדין,בשלכךשהואמקבלקצבה
חודשיתכאמורבפסקה)1(להגדרה"קצבהבשלרדיפותהנאצים"שבחוקההטבות,
זכאילקבלמענקרבעונילפיהוראותסעיף3בלחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,בלא
צורךבהגשתבקשהלרשותהמוסמכת,החלביוםהתחילה,ובלבדשמתקיימיםלגביו

התנאיםלקבלתהמענקלפיאותוסעיףוכלעודמתקיימיםלגביואותםתנאים.

עלאףהאמורבסעיף3ב)א(לחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,בעדשנת2018ישולמו )ד(
לפיאותוסעיף,למישהוראותסעיףקטן)ג(חלותעליו,שלושהמענקיםרבעוניים,עד

תוםחודשאוקטובר2018.

פרק ח': תחילה

תחילתושלחוקזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,אלאאםכןנקבעבו43.תחילה
אחרת.

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

בסעיף8)א(,בהגדרה"הטבה",לפני"מענקשנתי"יבוא"מענקרבעוניאו"; )4(

בסעיף8א)א(- )5(

ברישה,במקום"גרמניהומענקשנתי"יבוא"גרמניה,אומענקרבעוניומענק )א(
שנתי";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

לענייןתגמוללפיהכנסהותגמולמוגדללפיהכנסהלפיחוקנכי )4("
רדיפותהנאציםאולפיחוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-351954."
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פרסומושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(.
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תחילה,תחולה
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עלאףהאמורבסעיף2)א(לחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,ניצולשואהשערב )ג(
יוםהתחילהקיבלמהרשותהמוסמכתהטבהלפיכלדין,בשלכךשהואמקבלקצבה
חודשיתכאמורבפסקה)1(להגדרה"קצבהבשלרדיפותהנאצים"שבחוקההטבות,
זכאילקבלמענקרבעונילפיהוראותסעיף3בלחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,בלא
צורךבהגשתבקשהלרשותהמוסמכת,החלביוםהתחילה,ובלבדשמתקיימיםלגביו

התנאיםלקבלתהמענקלפיאותוסעיףוכלעודמתקיימיםלגביואותםתנאים.

עלאףהאמורבסעיף3ב)א(לחוקההטבות,כנוסחובחוקזה,בעדשנת2018ישולמו )ד(
לפיאותוסעיף,למישהוראותסעיףקטן)ג(חלותעליו,שלושהמענקיםרבעוניים,עד

תוםחודשאוקטובר2018.

פרק ח': תחילה

תחילתושלחוקזהביוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(,אלאאםכןנקבעבו43.
אחרת.

תחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשי"ד,עמ'76. 35


