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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2021 ו־2022(, התשפ"א-2021

פרק א': מטרת החוק

חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1עמטרה
אחראית,לעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,להגדילאתהכנסות
הצמיחה חיזוק תוך זאת הממשלתית, ההוצאה את ולייעל תקבוליה ואת המדינה
ליעדי בהתאם והכול הפערים, וצמצום הלאומיים העדיפויות סדרי שינוי במשק,

התקציבוהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022ע

פרק ב': התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים 

22025עהשם 2021עד פרקזהיהיה"חוקהתחשבנותביןבתיחוליםלקופותחוליםלשנים
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"א-2021"ע

32025עסעיפיהחוק עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים בתי בין התחשבנות חוק סעיפי ואלה
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבורייםכלליים(,התשפ"א-2021:

ההתחשבנותשלקופותהחוליםעםבתיהחולים  פרק ב'
היקף של פרמטרים לפי בבסיסה, נערכת,  כללי
שירותיהבריאותהנצרכיםעלידיהקופהבכל 
ביתחוליםומחירושלכלשירותכפישמפורסםבתעריפון
של האינטרנט באתר המתפרסם הבריאות, משרד של
המשרדעבמצבזה,קייםתמריץלביתחוליםלהגדילאת
הכמויותשלימיהאשפוזושלהפעולותהמבוצעותבו,
בכמויות לשלוט מועטה יכולת החולים לקופות ואילו
שלהשירותיםהניתניםלמבוטחיםשלהןבבתיהחוליםע
מכאן,שבהעדרהסדרחקיקתי,עלולהלהיותנטייהלגידול
מתמידבכמויות,וממילאלגידולמתמידבהוצאותהקופות

לשירותיבריאותהנרכשיםבבתיחוליםע

כדילמנועגידולבלתימבוקרבמתןשירותיבריאות
הקופות ובהוצאות הקופות למבוטחי חולים בבתי
החולים,הוחלבמסגרתחוק לשירותיםהנרכשיםבבתי
יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק הסדרים
התחשבנות הסדר התשנ"ז-1996, ,)1997 לשנת התקציב
ביןקופותהחוליםוביןבתיהחוליםהכלליים,המבוסס

עלתקרותצריכהע

עיקרושלהסדרזההיהבקביעתןשלתקרותצריכה
שלכלקופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,בהתבסס
עלהיקףהרכישהבפועלשלאותהקופהבאותוביתחולים
ערבקביעתההסדרעבמסגרתההסדריםשבאולאחרמכן
ונקבעואףהםבחקיקהראשית,נוסףרכיברצפותהצריכה,
שמטרתוהבטחתיציבותפיננסיתלבתיהחוליםוכןהסדרים

נוספיםשנועדולסייעליעילותולאיתנותהמערכתע

עלפיההסדריםשנקבעולענייןזהבמהלךהשנים,
רכישהשלשירותיבריאותבביתהחוליםמעברלתקרת
הצריכהשנקבעהבחוק-נעשיתבמחירמופחתעכך,נוצר
האשפוז משך מהארכת להימנע החולים לבית תמריץ
לעשות שלא תמריץ נוצר החולים לקופת ובמקביל בו,
שימושיתרברכישתשירותיםבביתהחולים,בשלהעלות

המשולמתבעדכלשירותושירותהנרכש,גםמעברלתקרת
הצריכהע

ההסדרהאחרוןלענייןזה,כפישנקבעבפרקו'לחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
לשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016)בפרקזה-
2016(,חלעלשירותיבריאותושירותי חוקההתייעלות
אשפוזפסיכיאטרייםשרכשהקופתחוליםבביתחולים
ציבוריכלליאובביתחוליםפסיכיאטרי,לפיהעניין,עד

יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

מאחרשקיומושלהסדרכאמורהכרחילתפקודיעיל
ואיכותישלהמערכת,ישצורךבקביעתהסדרבענייןזה
גםלשניםהבאותעלשםכך,מינוהמנהלהכללישלמשרד
הבריאותוסגןהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר,ביום
כ"גבניסןהתשע"ט)28באפריל2019(,צוותבין־משרדישבו
חבריםנציגימשרדיהבריאותוהאוצרלצורךקביעתכללי
התחשבנותביןקופותהחוליםלבתיהחוליםלשניםהבאות

)בפרקזה-הצוותהבין־משרדי(ע

ההסדרהמוצעבפרקזהמבוססעלעקרונותהסדר
ההתחשבנותהקודם,בשינוייםמסוימיםתוךשמירהעל
לקבוע במטרה וזאת ההסדר, נקבע שלשמם העקרונות
הסדרשיתאיםלהיקףהפעילותשרוכשותקופותהחולים

מבתיהחוליםכיוםוהתשלוםבעדםבפועלע

מוצעכיפרקזהיהיה"חוקהתחשבנותביןבתי  סעיף 2
2025 עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים 
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבוריים

כלליים(,התשפ"א-2021"ע

בתי בין התחשבנות חוק סעיפי כי מוצע  סעיף 3
2025 עד 2021 לשנים חולים לקופות חולים 
)התחשבנותבעדשירותיבריאותבבתיחוליםציבוריים
כלליים(,התשפ"א-2021)בפרקזה-החוקהמוצע(,יהיו

כמפורטבסעיףזה,והכולכפישיפורטלהלןע
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בחוקזה-1ע"הגדרות

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועל )1(
במסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםממשלתיכללי(;

ביתחוליםכללישבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,לרבותתאגיד )3(
בריאותהפועלבמסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםכללישבבעלות

רשותמקומית(;

ביתחוליםכללישהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתו )4(
בסעיף9לפקודתמסהכנסה1;

)1( ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות )5(
כלולות העם, בריאות פקודת לפי רישומו שבתעודת ,)4( עד

עמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-אחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-ממוצעשלסךהעלויותשלשירותיבריאותשצרכה
קופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2018בניכויהמחיר
ברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכהקופתהחוליםבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2018,בתוספתשיעורשל7%ע1,ושלסךהעלויות
שלשירותיבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
בשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכה
קופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,והכולבמחיר
ברוטולאותןשנים,כשהןמעודכנותלמחירישנת2021לפישיעורי

העדכוןלאותןשנים,בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

של העלויות סך - אשדוד אסותא החולים בית לעניין )2(
אסותא החולים בבית חולים קופת שצרכה בריאות שירותי
אשדודבשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכים
,2019 שצרכהקופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
והכולבמחירברוטולאותהשנה,כשהןמעודכנותלמחירישנת
2021לפישיעורהעדכוןלאותהשנהבתוספתשיעורהקידום

לשנת2021;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרד
הבריאותאומישהואהסמיךלענייןזהמביןעובדימשרדו;

החולים שקופות בריאות שירותי בעבור הנחה - מחזור" "הנחת
רוכשותבבתיהחוליםהממשלתייםהכללייםאובבתיהחולים

הכללייםשבבעלותרשותמקומית,שנקבעהבהוראתמינהל;

בחוקזה-1ע"הגדרות

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועל )1(
במסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםממשלתיכללי(;

ביתחוליםכללישבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,לרבותתאגיד )3(
בריאותהפועלבמסגרתו)בחוקזה-ביתחוליםכללישבבעלות

רשותמקומית(;

ביתחוליםכללישהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתו )4(
בסעיף9לפקודתמסהכנסה1;

)1( ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות )5(
כלולות העם, בריאות פקודת לפי רישומו שבתעודת ,)4( עד

עמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-אחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-ממוצעשלסךהעלויותשלשירותיבריאותשצרכה
קופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2018בניכויהמחיר
ברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכהקופתהחוליםבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2018,בתוספתשיעורשל7%ע1,ושלסךהעלויות
שלשירותיבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
בשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכיםשצרכה
קופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,והכולבמחיר
ברוטולאותןשנים,כשהןמעודכנותלמחירישנת2021לפישיעורי

העדכוןלאותןשנים,בתוספתשיעורהקידוםלשנת2021;

של העלויות סך - אשדוד אסותא החולים בית לעניין )2(
אסותא החולים בבית חולים קופת שצרכה בריאות שירותי
אשדודבשנת2019בניכויהמחירברוטושלהשירותיםהנתמכים
,2019 שצרכהקופתהחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת
והכולבמחירברוטולאותהשנה,כשהןמעודכנותלמחירישנת
2021לפישיעורהעדכוןלאותהשנהבתוספתשיעורהקידום

לשנת2021;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרד
הבריאותאומישהואהסמיךלענייןזהמביןעובדימשרדו;

החולים שקופות בריאות שירותי בעבור הנחה - מחזור" "הנחת
רוכשותבבתיהחוליםהממשלתייםהכללייםאובבתיהחולים

הכללייםשבבעלותרשותמקומית,שנקבעהבהוראתמינהל;

לסעיף 1 לחוק המוצע

מוצעלקבועהגדרותהנחוצותלחוקהמוצעע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 1
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"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופתחולים
רוכשתבביתחוליםציבוריכללי,מעברלהנחתמחזורולכל

הנחהאחרתשאינהבעבורשירותבריאותמסוים;

קופות שירותיהבריאותשל ביןסךצריכת 2017"-היחס "הפרש
תקרת לבין 2017 בשנת כללי ציבורי חולים בבית החולים

הצריכהברוטולשנת2017;

2019"-היחסביןסךצריכתשירותיהבריאותשלקופות "הפרש
תקרת לבין 2019 בשנת כללי ציבורי חולים בבית החולים

הצריכהברוטולשנת2019;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-
;21994

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-
;31996

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-41985;

"מבחןהתמיכהלקיצורתורים"-מבחניםלפיסעיף3אלחוקיסודות
בהוצאות תמיכה לצורך הבריאות, משרד שפרסם התקציב,
הניתוחיםשלקופותהחוליםהמבצעותתכניתלקיצורתורים

לשנותהתקציב2017עד2019;

"מחירברוטו"-מחירמלאבניכויהנחתמחזורוהנחתתעריףשניתנו
בעבוראותושירותבשנים2017עד2019;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישמופיעבתעריפון
משרדהבריאות,ולענייןביתחוליםממשלתיכלליוביתחולים
כללישבבעלותרשותמקומית-מחירכאמורבניכויהנחת

מחזור;

"מטופלהמיועדלהעברה"-אחדמאלה:

מישמאושפזבביתחוליםציבוריכלליומתקיימיםבוכל )1(
אלה:

הואבהנשמהממושכתומאושפזבביתחוליםציבורי )א(
כללייותרמ־30ימיםברציפות,אושהואמוגדרבהתאם
להוראתמינהלכחולהסיעודימורכבאותת־אקוטיאו

כחולהשיקומיגריאטרי;

הוחלטכיניתןלהעבירומחוץלביתהחוליםהציבורי )ב(
הכלליבהתאםלהוראתמינהלובהתחשבבצורךבשמירה

עלהרצףהטיפולי;

קופתהחוליםלאהציעהמקוםאחרלהעברתואליו, )ג(
העומדבהוראותחוקביטוחבריאותממלכתי,ובכללזה

בדרישותסעיף3)ד(לחוקהאמור;

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ע 2

ס"חהתשנ"ו,עמ'192ע 3

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 4
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מישמאושפזבביתחוליםציבוריכלליולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,ואולםמתקיימיםבותנאיםאחריםשקבעו

השריםבצו;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17)א(לחוקביטוח
בריאותממלכתי;

"סוגישירותבריאות"-שירותבריאותשהואשירותאשפוזבמחלקות
פנימיות,שירותדיפרנציאליאושירותבריאותאחר;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרת
צריכהברוטולסוגשירותבריאותכמשמעותהבסעיף2)ג(;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,51940;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבבית
שירותי של רכישה או צריכה למעט - כללי ציבורי חולים
בריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללישבבעלותה
אובבעלותחברתבתשלה,ולמעטצריכהאורכישהשלשירותי

בריאותהמנוייםבסעיף22;

"ריביתחשבכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעוריריביתהחשב
הכלליהמתפרסמתמזמןלזמןברשומות;

"רצפתצריכהברוטו"-היקףהצריכההמזערישלשירותיבריאות,
אשרגםבעבורצריכהשתחושבבמחירמלאמתחתלהיקףזה
תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליאתרצפתהצריכה

נטוכאמורבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(;

"רצפתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף7;

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשרים,
בצו,לפיחוקהפיקוח;

"שיעורהקידוםלשנת2021"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-2%; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-72%ע2;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד- )2(

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-1%ע3; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-8%ע3;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופתחולים
מתוךהסכוםלחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראות

סעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאותממלכתי;

מישמאושפזבביתחוליםציבוריכלליולאמתקייםבו )2(
האמורבפסקה)1(,ואולםמתקיימיםבותנאיםאחריםשקבעו

השריםבצו;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17)א(לחוקביטוח
בריאותממלכתי;

"סוגישירותבריאות"-שירותבריאותשהואשירותאשפוזבמחלקות
פנימיות,שירותדיפרנציאליאושירותבריאותאחר;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרת
צריכהברוטולסוגשירותבריאותכמשמעותהבסעיף2)ג(;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,51940;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבבית
שירותי של רכישה או צריכה למעט - כללי ציבורי חולים
בריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללישבבעלותה
אובבעלותחברתבתשלה,ולמעטצריכהאורכישהשלשירותי

בריאותהמנוייםבסעיף22;

"ריביתחשבכללי"-כמשמעותהבהודעהבדברשיעוריריביתהחשב
הכלליהמתפרסמתמזמןלזמןברשומות;

"רצפתצריכהברוטו"-היקףהצריכההמזערישלשירותיבריאות,
אשרגםבעבורצריכהשתחושבבמחירמלאמתחתלהיקףזה
תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליאתרצפתהצריכה

נטוכאמורבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(;

"רצפתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף7;

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשרים,
בצו,לפיחוקהפיקוח;

"שיעורהקידוםלשנת2021"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחוליםאסותא )1(
אשדוד-

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-2%; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-72%ע2;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד- )2(

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-1%ע3; )א(

בעבורשירותדיפרנציאליוכלשירותבריאותאחר )ב(
-8%ע3;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופתחולים
מתוךהסכוםלחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראות

סעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאותממלכתי;

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ע 5
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"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותיאשפוזבמחלקותשהקוד
G00M1, G00M2, הוא: הבריאות משרד בתעריפון שלהם
G00M3,G00M4,G00M5,G00M6,וכלקודנוסףשהשרים
במחלקות אשפוז שירות שהוא ברשומות, בהודעה קבעו,

פנימיות;

פרטני מחיר לו שנקבע בריאות שירות - דיפרנציאלי" "שירות
הכוללאתביצועהפעולההרפואית,ימיהאשפוז,והשירותים
הרפואייםהאחריםהניתניםבמסגרתו,כפישמפרסםהמפקחעל
המחיריםבמשרדהבריאות,כמשמעותובסעיף2לחוקהפיקוח,

מזמןלזמן,באתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;

"שירותנתמך"-שירותבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחולים
החולים קופת הגישה שלגביו מסוימת, בשנה כללי, ציבורי
באותהשנהבקשהלקבלתכספיתמיכהבמסגרתמבחןהתמיכה

לקיצורתורים;

"השרים"-שרהבריאותושרהאוצר;

"תאגידבריאות"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב;

"תוספתריאלית"-תוספתכמפורטלהלן,לפיהעניין,שתחולקביןבתי
חוליםציבורייםכללייםבהתאםלהוראותסעיף4:

לשיעור בהתאם תוספת - דיפרנציאלי שירות בעבור )1(
הגידולבאוכלוסייהבשנההקודמתלעומתהשנהשלפניה,כפי

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

נחתםביןביתהחוליםהציבוריהכללילביןקופת )א(
החולים,עדיום15בפברוארבאותהשנה,הסכםלאספקת
שירותאשפוזביתיעלידיביתהחוליםלמבוטחיקופת

החולים-1%;

לאנחתםהסכםכאמורבפסקתמשנה)א(-0%; )ב(

בעבורכלשירותבריאותאחר- )3(

נחתםביןביתהחוליםהציבוריהכללילביןקופת )א(
החולים,עדיום15בפברוארבאותהשנה,הסכםלאספקת
שירותאשפוזביתיעלידיביתהחוליםלמבוטחיקופת

החולים-4%ע1;

לאנחתםהסכםכאמורבפסקתמשנה)א(-55%ע1; )ב(

לתוספתהריאליתלשנת2024יתווסףלכלתוספתכמפורט )4(
בפסקאות)1(עד)3(,לפיהעניין,שיעורשל2%ע0;
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"תקרתצריכהברוטו"-היקףהצריכהשלשירותיבריאותבידיכל
קופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,אשרבעבורצריכה
שתחושבבמחירמלאמעברלהיקףזהתשלםקופתהחולים
לביתהחוליםהציבוריהכלליסכוםמופחתכאמורבסעיפים
משותפת ברוטו צריכה תקרת ולרבות ו־15)א()1()ג(, 14)א()3(

כאמורבסעיפים11ו־12;

"תקרתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף5;

"תעריפוןמשרדהבריאות"-רשימתתעריפיהאשפוזוהשירותים
הבריאות משרד שמפרסם והדיפרנציאליים האמבולטוריים
באתרהאינטרנטשלו,המשקפתאתהתעריפיםכפישמתעדכנים

מזמןלזמןלפיצוויםמכוחסעיף12לחוקהפיקוחע

חישובתקרת
צריכהברוטו

תקרתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחולים2ע )א(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיהכמפורטלהלן:

בשנת2021- )1(

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחולים )א(
אסותאאשדוד-99%מבסיסההתחשבנות;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד-3%ע99מבסיס )ב(
ההתחשבנות;

בשנה ברוטו הצריכה תקרת - 2024 עד 2022 בשנים )2(
הקודמת,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתע

השריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יחשבו)ב( )1(
לכלל 2017 הפרש לבין 2019 הפרש בין הממוצע הפער את
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-שיעורהגידול
הממוצע(ואתהפערביןהפרש2019להפרש2017לכלביתחולים

ציבוריכלליבנפרד)בסעיףזה-שיעורהגידולהפרטני(ע

"תקרתצריכהברוטו"-היקףהצריכהשלשירותיבריאותבידיכל
קופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,אשרבעבורצריכה
שתחושבבמחירמלאמעברלהיקףזהתשלםקופתהחולים
לביתהחוליםהציבוריהכלליסכוםמופחתכאמורבסעיפים
משותפת ברוטו צריכה תקרת ולרבות ו־15)א()1()ג(, 14)א()3(

כאמורבסעיפים11ו־12;

"תקרתצריכהנטו"-כמשמעותהבסעיף5;

"תעריפוןמשרדהבריאות"-רשימתתעריפיהאשפוזוהשירותים
הבריאות משרד שמפרסם והדיפרנציאליים האמבולטוריים
באתרהאינטרנטשלו,המשקפתאתהתעריפיםכפישמתעדכנים

מזמןלזמןלפיצוויםמכוחסעיף12לחוקהפיקוחע

חישובתקרת
צריכהברוטו

תקרתהצריכהברוטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחולים2ע )א(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיהכמפורטלהלן:

בשנת2021- )1(

לענייןביתחוליםציבוריכללי,למעטביתהחולים )א(
אסותאאשדוד-99%מבסיסההתחשבנות;

לענייןביתהחוליםאסותאאשדוד-3%ע99מבסיס )ב(
ההתחשבנות;

בשנה ברוטו הצריכה תקרת - 2024 עד 2022 בשנים )2(
הקודמת,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתע

השריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יחשבו)ב( )1(
לכלל 2017 הפרש לבין 2019 הפרש בין הממוצע הפער את
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-שיעורהגידול
הממוצע(ואתהפערביןהפרש2019להפרש2017לכלביתחולים

ציבוריכלליבנפרד)בסעיףזה-שיעורהגידולהפרטני(ע

לסעיפים 2 ו־5 לחוק המוצע

של מלא במחיר הצריכה היקף מהו לקבוע מוצע
שירותיבריאותבידיקופותחוליםבכלביתחוליםציבורי
כללי-"תקרתהצריכהברוטו",בכלאחתמהשנים2021עד
2024עלפיהמוצע,בשנת2021תעמודתקרתהצריכהברוטו,
בכללבתיהחוליםמלבדביתהחוליםאסותאאשדוד,על
99%מבסיסההתחשבנותשנקבעלבתיחוליםאלו-ממוצע
שלסךהעלויותשלשירותיבריאותשצרכהקופתחולים
בביתחוליםציבוריכלליבשנת2018בתוספתשיעורשל
7%ע1ושיעורהעדכוןושלסךהעלויותשלשירותיבריאות
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2019,
והכולבמחירברוטולאותןשניםכשהעלויותמעודכנות
לשנת2021לפישיעוריהעדכוןלאותןהשניםובתוספת
שיעורהקידוםלשנת2021,כהגדרתםשלשיעוריםאלה
בסעיף1לחוקהמוצעעכמוכן,לצורךחישובזה,מוצעכי
מסךהעלויותלשירותיבריאותלשנים2018ו־2019ינוכה
המחירברוטושלשירותיהבריאותשצרכהבבתיהחולים
הציבורייםהכללייםבכלשנה,שבעבורםהגישהקופת

החוליםבקשהלקבלתתמיכהבמסגרתמבחניהתמיכה
לקיצורתוריםשפרסםמשרדהבריאותע

מכיווןשביתהחוליםאסותאאשדודהואביתחולים
חדששהסדרההתחשבנותהקודםעדייןלאהוחללגביו,
הבסיס בשנות מלא למימוש הגיעה לא בו והפעילות
בשנת כי לקבוע מוצע בהמשך, שיפורט כפי המוצעות
2021תעמודתקרתהצריכהברוטובעבורועל3%ע99מבסיס
ההתחשבנותשנקבעלו,בהתבססעלנתונישנת2019בלבד

ובהתאםלעקרונותשפורטולעילע

כדילקדםאתתקרותהצריכהברוטובאופןהמשקף
גידולבאוכלוסייהוהתייקרותהמחיריםבשנים2022עד
2024,מוצעלקבועאתתקרותהצריכהברוטולאותןשנים
בהתאםלתקרתהצריכהברוטובשנההקודמת,שאותה
מקדמיםבתוספתריאליתובהתייקרותהמחיריםלמונחי

אותהשנה-שיעורהעדכוןע

קביעתתקרתהצריכהברוטומשמשתלצורךקביעת
היקףהצריכהשלשירותיהבריאות,אשראםקופתהחולים

ר ב ס ה י  ר ב ד
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נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,עלהשיעורהגידולהפרטני )2(
לענייןביתחוליםציבוריכללימסויםעלשיעורהגידולהממוצע,
יופחתמתקרתהצריכהברוטולשנת2021שתחושבלאותובית
החולים,ההפרששביןשיעורהגידולהפרטנילביןשיעורהגידול

הממוצעאו5%ע4,לפיהנמוךמביניהםע

תקרותהצריכהברוטולפיסעיףזהיחושבולכלאחדמסוגי )ג(
שירותיהבריאותבנפרד)בחוקזה-תקרתצריכהברוטולסוגשירות

בריאות(ע

חישובשונה
לענייןשיעור

הקידום
לשנת2021

אוהתוספת
הריאלית

עלאףהאמורבהגדרות"שיעורהקידוםלשנת2021"ו"תוספת3ע )א(
4,השריםרשאיםלחשב,לגביקופתחוליםובית ריאלית"ובסעיף
ותוספת 2021 לשנת קידום שיעור מסוימים, כללי ציבורי חולים
2021והתוספתהריאלית, ריאלית,השוניםמשיעורהקידוםלשנת
לענייןשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,שירותדיפרנציאליושירות

בריאותאחר,בהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן:

מכשיריםרפואייםנוספיםשאושרולביתחוליםעלפיכל )1(
דין;לענייןזה,"מכשיררפואי"-מכשיררפואישנקבעלגביוכי
הרכישהאוהשימוששלוטעוןרישיוןלפיסעיף65ב)3(לפקודת

בריאותהעם;

שינויבשיעורהקפיטציהשלקופותהחולים; )2(

צרכהשירותיבריאותמעברלה,היאתשלםבעבורצריכת
השירותיםהנוספתתשלוםמופחתלענייןאותםשירותיםע

כדישלאלתגמלביתחוליםציבוריכללישהגדיל
פעילותבשנותהסדרההתחשבנותהקודםמעברלגידול
הממוצעשלשארבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,מוצע
להפחיתמתקרתהצריכהברוטולאותוביתחוליםציבורי
כללישחרגמשיעורהגידולהממוצעכאמור,אחדמאלה,
לפיהנמוךמביניהם:ההפרששביןהגידולבפעילותשלו

לגידולהממוצעבפעילותשלכללבתיהחולים,או5%ע4ע

כמוכן,מוצעלקבועאת"תקרתהצריכהנטו"בכל
של שיעור על ולהעמידה 2024 עד 2021 מהשנים אחת
80%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהעשיעורזהמשקף
הנחותהנמוכותמשיעורההנחותהממוצעותשניתנועל
ידיבתיהחוליםלקופותהחוליםבשנותהבסיס,כלומר
אתמחירהשירותיםשהואגבוהממחירהשירותיםבפועל

בשנת2019ע

המוצעת ברוטו הצריכה תקרת בין הפער כאמור,
לתקרתהצריכהנטוהמוצעתמשקףאתההנחההנמוכה
מההנחההממוצעתשניתנהעלידיבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםלקופותהחוליםעיחדעםזאת,וביןהשארעלרקע
טענותשהועלומצדגופיםמסוימיםבמערכתהבריאות
הנוגעותלשיעורההנחהשהחוקהמוצעמבקשלחייבאת
בתיהחוליםהציבורייםהכללייםלתיתולקופותהחולים,
מוצעכישרהבריאותושרהאוצר)בפרקזה-השרים(
יהיורשאים,בצו,להקטיןאתהיחסשביןשיעורתקרת
הצריכהברוטולתקרתהצריכהנטו-כלומראתשיעור

ההנחההקבועבחוקהמוצע-וזאת,ככלשיופחתומחירי
השירותיםהרפואייםכפישהםמפורסמיםבתעריפוןמשרד
הבריאותעיצויןכיבהתאםלמתכונתהנוהגתלענייןזה,
מחיריהשירותיםהרפואייםמתפרסמיםבתעריפוןמשרד
שמונתה המחירים ועדת להמלצת בהתאם הבריאות,
ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 3 סעיף לפי
יביא זה צעד הפיקוח(ע חוק - זה )בפרק התשנ"ו-1996
לתמחורמדויקיותרשלשירותיהבריאותולכךשתעריפון
העלות את יותר טובה בצורה ישקף הבריאות משרד

האמיתיתשלשירותיהבריאותהשוניםע

נוסףעלכך,מוצעכייהיהניתןלשנותאתהיחסשבין
תקרתהצריכהברוטולתקרתהצריכהנטוכאמורלעיל,
בתנאישתוספתההוצאהלקופותהחוליםהנוצרתבשלכך
תהיהשווהלעלותשנחסכהלקופותהחוליםבשלהפחתת

המחיריםהאמורהע

של מדויק תמחור לבצע ניתן שיהיה כדי לבסוף,
רשאי יהיה הבריאות שר כי מוצע הבריאות, שירותי
הציבוריים החולים בתי את המחייבות הוראות לקבוע
הכללייםלהעבירלמשרדהבריאותולמשרדהאוצר,נתונים
בדברעלויותמתןשירותיהבריאותעלידם,כדוגמתעלות
מסוימת פעולה לצורך הנדרש האדם כוח האבזרים,

וכדומהע

לסעיפים 3 ו־4 לחוק המוצע

במסגרתחישובתקרתהצריכהברוטולכלביתחולים
ציבוריכללי,נועדההתוספתהריאליתלשקףאתהגידול
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שינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללע )3(

החישובכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהבאופןשסךשיעורהקידום )ב(
לשנת2021אוסךהתוספתהריאלית,לפיהעניין,בתקרותהצריכה
ברוטולכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםוקופותהחוליםלא

ישתנהבשלהשינויהאמורבאותוסעיףקטןע

חלוקת
התוספת
הריאלית

לעניין4ע 2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לצורך )א(
כלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאליתבעבורשירות
דיפרנציאליובעבורשירותבריאותאחר,ביןכלבתיהחוליםהציבוריים

הכלליים,בהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

תחולק מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )1(
בהתאםלתכניתהמיטותהרב־שנתית,כךש־70%מאותהמחצית
יחולקובעדמיטותשהוקצובמסגרתהתכניתו־30%מאותה
המחציתיחולקובעדמיטותהאשפוזשניתנולגביהןאישורלפי
פקודתבריאותהעםונפתחובפועל;בסעיףזה,"תכניתהמיטות
הרב־שנתית"-התכניתלתוספתמיטותאשפוזכללילשנים2017
עד2022,שפורסמהבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,וכל
תכניתעתידיתלהקצאתמיטותשתוסכםעלהשריםותפורסם

באתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;

מחציתמסךהתוספתהריאליתלשנהמסוימתתחולקבין )2(
היחסישל בתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקו
כלביתחוליםציבוריכללימסךתקרותהצריכהשלכללבתי

החוליםהציבורייםהכללייםע

שינויבמספרהמבוטחיםהמשוקללע )3(

החישובכאמורבסעיףקטן)א(ייעשהבאופןשסךשיעורהקידום )ב(
לשנת2021אוסךהתוספתהריאלית,לפיהעניין,בתקרותהצריכה
ברוטולכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםוקופותהחוליםלא

ישתנהבשלהשינויהאמורבאותוסעיףקטןע

חלוקת
התוספת
הריאלית

לעניין4ע 2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לצורך )א(
כלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאליתבעבורשירות
דיפרנציאליובעבורשירותבריאותאחר,ביןכלבתיהחוליםהציבוריים

הכלליים,בהתאםלהוראותכמפורטלהלן:

תחולק מסוימת לשנה הריאלית התוספת מסך מחצית )1(
בהתאםלתכניתהמיטותהרב־שנתית,כךש־70%מאותהמחצית
יחולקובעדמיטותשהוקצובמסגרתהתכניתו־30%מאותה
המחציתיחולקובעדמיטותהאשפוזשניתנולגביהןאישורלפי
פקודתבריאותהעםונפתחובפועל;בסעיףזה,"תכניתהמיטות
הרב־שנתית"-התכניתלתוספתמיטותאשפוזכללילשנים2017
עד2022,שפורסמהבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,וכל
תכניתעתידיתלהקצאתמיטותשתוסכםעלהשריםותפורסם

באתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות;

מחציתמסךהתוספתהריאליתלשנהמסוימתתחולקבין )2(
בתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקוהיחסישל
כלביתחוליםציבוריכללימסךתקרותהצריכהשלכללבתי

החוליםהציבורייםהכללייםע

בפעילותושלכלביתחוליםציבוריכלליבמהלךשנות
ההסדרעלכן,בהתאםלסעיף4לחוקהמוצע,מוצעכיחלוקת
ושירות דיפרנציאלי שירות בעבור הריאלית התוספת
בריאותאחר,ביןבתיהחולים,תיעשהכך:לענייןמחצית
מסךהתוספתהריאליתכאמורלשנהמסוימת,יחולקו70%
ממחציתזובעדמיטותשהוקצולבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםהשוניםבמסגרתתוכניתהמיטותהרב־שנתית
לשנים2017עד2022שתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד
הבריאותוכלתוכניתעתידיתלהקצאתמיטותשתוסכם
עלהשריםותפורסםכאמור)בפרקזה-תכניתהמיטות
הרב־שנתית(,ו־30%ממחציתזויחולקובעדמיטותשניתן
1940)בפרקזה לגביהןאישורלפיפקודתבריאותהעם,
-פקודתבריאותהעם(ונפתחובפועלעכמוכן,מוצעכי
המחציתהשנייהשלהתוספתהריאליתתחולקביןבתי
החוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקוהיחסישל
כלביתחוליםמסךתקרותהצריכהשלכללבתיהחולים

הציבורייםהכללייםע

שירות בעבור הריאלית התוספת לחלוקת בנוגע
הצריכה תקרת חישוב לשם פנימיות במחלקות אשפוז
ברוטושלכלבתיחוליםציבוריכללי,מוצעכיהתוספת

הכלליים הציבוריים החולים בתי בין תחולק הריאלית
השוניםבהתחשב,ביןהשאר,בתכניתהמיטותהרב־שנתיתע

כמוכן,בהתאםלסעיף3לחוקהמוצע,מוצעלאפשר
לשריםשיקולדעתבחישובתוספתריאליתשונהלגבי
עקב מסוימים, כללי ציבורי חולים ובית חולים קופת
שינוייםשוניםשחלו,המשפיעיםבפועלעלהיקףהצריכה
שלשירותיבריאות,כדוגמתרישיונותלמכשיריםרפואיים
65ב)3(לפקודת שנקבעהלגביהםחובתרישוילפיסעיף
במספר או הקפיטציה בשיעור ושינוי העם בריאות
שסך ובלבד החולים, קופות של המשוקלל המבוטחים
בתי לכלל ברוטו הצריכה בתקרות הריאלית התוספת
החוליםהציבורייםהכללייםוקופותהחוליםלאישתנה
לחוק 3 לסעיף בהתאם מוצע עוד האמורע השינוי בשל
קופת לגבי שונה לחישוב האמורה הסמכות כי המוצע
חוליםוביתחוליםציבוריכללימסוימים,תחולגםלעניין
2021,ובלבדשסךשיעורהקידום שיעורהקידוםלשנת
החולים בתי לכלל ברוטו הצריכה בתקרות 2021 לשנת
בשל ישתנה לא החולים וקופות הכלליים הציבוריים

השינויהאמורע
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לעניין 2 בסעיף כאמור ברוטו הצריכה תקרות חישוב לצורך )ב(
כלביתחוליםציבוריכללי,תחולקהתוספתהריאליתבעבורשירות
הכלליים, הציבוריים החולים בתי בין פנימיות במחלקות אשפוז

בהתחשב,ביןהשאר,בתכניתהמיטותהרב־שנתיתע

תקרתצריכה
נטו

תקרתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתי5ע )א(
החוליםהציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה

80%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהע

הופחתומחירישירותיםרפואייםכפישהםמפורסמיםבתעריפון )ב(
משרדהבריאות,רשאיםהשרים,בצו,להגדילאתתקרתהצריכהנטו
)א(,ובלבדשסך ביחסלתקרתהצריכהברוטו,הקבועהבסעיףקטן
תוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהגדלתתקרתהצריכהנטו
הפחתת החוליםבשל לקופות שנחסכה העלות שווהלסך כאמור

המחיריםע

שרהבריאותרשאילקבועהוראותבדברחובתדיווחשלבתי )ג(
החוליםהציבורייםהכלליים,למשרדהבריאותולמשרדהאוצר,בכל

ענייןהנוגעלעלויותמתןשירותיהבריאותע

חישוברצפת
צריכהברוטו

חולים6ע בית בכל החולים מקופות אחת לכל ברוטו הצריכה רצפת
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיהכמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בעבורשירותדיפרנציאליושירותבריאותאחר- )1(

בשנת2021-95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )א(

בשנת2022-רצפתהצריכהברוטובשנת2021בתוספת )ב(
שיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתבשיעורשל1%;

בשנים2023ו־2024-כמפורטלהלן,לפיהעניין: )ג(

אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )1(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
92%מתקרתהצריכהברוטוהממוצעת ו־2022היהעד
לאותןשנים-92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2023,
ובתוספת שיעורהעדכון בתוספת -2024 ולענייןשנת

שיעורשל1%;

אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )2(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
ו־2022היהגבוהמ־92%ולאעלהעל95%מתקרתהצריכה
ברוטוהממוצעתלאותןשנים-מכפלתשיעורהצריכה
רצפת או 2022 לשנת ברוטו הצריכה בתקרת הממוצע

הצריכהברוטוכאמורבפסקה)3(,לפיהנמוךמביניהן;

לסעיפים 6 ו־7 לחוק המוצע

6לחוקהמוצע,מוצעלקבועכיצדתחושב בסעיף
"רצפתהצריכהברוטו",שהיאההיקףהמזערישלשירותי
מלא במחיר שתחושב צריכה בעבור גם אשר בריאות

מתחתלהיקףזה,תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבורי
כלליתשלוםכמפורטבסעיפים14)א()1(ו־15)א()1()א(לחוק

המוצעע
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אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )3(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
ו־2022היהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטוהממוצעת
לאותןשנים-רצפתהצריכהברוטובשנת2022בתוספת
שיעורהעדכוןלאותהשנהובתוספתשיעורשל1%לכל

שנה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

בשנת2021-95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )א(

ברוטו הצריכה מתקרת 100% - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
לאותהשנהע

רצפתצריכה
נטו

רצפתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתיהחולים7ע
הציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה80%

מרצפתהצריכהברוטולאותהשנהע

הגדלתתקרת
הצריכהברוטו
והגדלתתקרת

הצריכהנטו
ביחסלתקרת

הצריכהברוטו

החליטההממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאותכמשמעותו8ע
תקרת לקבוע בצו, השרים, רשאים ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק
2,אולהגדילאת צריכהברוטוהגבוההמהתקרההקבועהבסעיף
בסעיף הקבועה ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה תקרת
5)א(,ובלבדשסךתוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהקביעהאו

ההגדלהכאמוריהיהשווהלסכוםשהתווסףלסלשירותיהבריאותע

אםההיקףהממוצעשלשירותיהבריאותשצרכה )3(
קופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנים2021
ו־2022היהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטוהממוצעת
לאותןשנים-רצפתהצריכהברוטובשנת2022בתוספת
שיעורהעדכוןלאותהשנהובתוספתשיעורשל1%לכל

שנה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות- )2(

בשנת2021-95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )א(

ברוטו הצריכה מתקרת 100% - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
לאותהשנהע

רצפתצריכה
נטו

רצפתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלאחדמבתיהחולים7ע
הציבורייםהכלליים,בכלאחתמהשנים2021עד2024,תהיה80%

מרצפתהצריכהברוטולאותהשנהע

הגדלתתקרת
הצריכהברוטו
והגדלתתקרת

הצריכהנטו
ביחסלתקרת

הצריכהברוטו

החליטההממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאותכמשמעותו8ע
תקרת לקבוע בצו, השרים, רשאים ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק
2,אולהגדילאת צריכהברוטוהגבוההמהתקרההקבועהבסעיף
בסעיף הקבועה ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס נטו הצריכה תקרת
5)א(,ובלבדשסךתוספתההוצאהלקופותהחוליםבשלהקביעהאו

ההגדלהכאמוריהיהשווהלסכוםשהתווסףלסלשירותיהבריאותע

בנוגעלשירותיםדיפרנציאליםושירותבריאותאחר,
מוצעלקבועכירצפתהצריכהברוטולשנת2021תעמוד
עלשיעורשל95%מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה,
וכירצפתהצריכהברוטולשנת2022תהיהרצפתהצריכה
2021בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנה ברוטולשנת

ובתוספתשיעורשל1%ע

כדישרצפתהצריכהתהיהמדויקתיותרותאפשר
גמישותנוספתלקופותהחולים,מוצעכיהיאלאתיקבע
מראשלכלשנותההסדר,אלאכיהשיעורמתקרתהצריכה
ברוטוישתנהבשנים2023ו־2024בהתאםלרכישהבפועל
שלשירותיבריאותעלידיכלקופתחוליםבכלביתחולים
ציבוריכללי,לפיהעניין,בשנההקודמתעכך,לפיהמוצע,
אםהיקףהרכישההממוצעתבפועלבשנים2021ו־2022
היהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטובשניםאלו,רצפת
הצריכהברוטולשנים2023ו־2024תהיהרצפתהצריכה
בשנת2022בתוספתשיעורהעדכוןלשניםאלוובתוספת
שיעורשל1%;אםהיקףהרכישההממוצעתבפועלבשנים
2021ו־2022עמדעלשיעורשלמעל92%ועד95%מתקרת
הצריכהברוטולשניםאלו,רצפתהצריכהברוטולשנים
2023ו–2024תעמודעלמכפלתשיעורהצריכההממוצע
בפועלבתקרתהצריכהברוטולשנת2022,אועלרצפת
הצריכהבשנת2022בתוספתשיעורהעדכוןלשניםאלו
1%,לפיהנמוךמביניהן;אםהיקף ובתוספתשיעורשל
2021ו־2022עמדעל הרכישההממוצעתבפועלבשנים
שיעורשלעד92%מתקרתהצריכהברוטולאותםהשנים,
רצפתהצריכהברוטובשנים2023ו־2024תעמודעלשיעור

של92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2023,ולענייןשנת
2024-בתוספתשיעורהעדכוןושיעורשל1%ע

מוצע פנימיות, במחלקות אשפוז לשירות בנוגע
מתקרת 95% תהיה 2021 בשנת הצריכהברוטו שרצפת
2024 עד 2022 ושבשנים שנה, לאותה ברוטו הצריכה
לתקרת שווה שנה בכל ברוטו הצריכה רצפת תהיה -
הצריכהברוטושנקבעהלאותההשנה,וזאתכדילייצר
את ולהפחית האשפוז מערך את לייעל כלכלי תמריץ

העומסבמחלקותהפנימיותע

אחת בכל נטו הצריכה רצפת לקביעת הנוגע בכל
80% על תעמוד היא כי מוצע ,2024 עד 2021 מהשנים
מרצפתהצריכהברוטוכפישנקבעהלאותהשנהעשיעור
זהמשקףהנחותהנמוכותמההנחותהממוצעותשניתנו
עלידיבתיהחוליםהציבורייםהכללייםלקופותהחולים

בשנים2018עד2019ע

לסעיף 8 לחוק המוצע

שקופות כך מתוקצבת הבריאות מערכת ככלל,
החולים,המהוותמבטחותבהתאםלחוקביטוחבריאות
ממלכתי,התשנ"ד-1994)בפרקזה-חוקביטוחבריאות
סל באמצעות המדינה ידי על מתוקצבות ממלכתי(,
מבתי בריאות שירותי רוכשות והן הבריאות, שירותי
המדינה בפועל השוניםע הכלליים הציבוריים החולים
נדרשתלהגדילמפעםלפעםאתהפעילותבבתיהחולים
באופןהמצריךמשאביםנוספיםבשלהפעילות,שאותה
ישלבצעבמסגרתתקרותהצריכהשנקבעולשםכךענוכח
האמור,מוצעלשמורעלהאפשרותשלהמדינהלהעביר
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תשלום
חודשיקבוע

החלמשנת2022יעבירהמוסדלביטוחלאומילכלביתחולים9ע )א(
ציבוריכללי,תשלוםחודשיקבועכפישהודיעולוהשריםלפיסעיף

קטן)ג()בחוקזה-תשלוםחודשיקבוע(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

הממשלההחליטהעלהעברתסכוםלמוסדלביטוחלאומי )1(
כנגדהפחתהמקבילהבתקצובהישירלבתיהחוליםהממשלתיים
הכללייםובכספיהתמיכההמועבריםלבתיהחוליםהציבוריים

הכללייםשאינםממשלתיים;

החולים בתי לכלל הקבוע החודשי התשלום סכום )2(
בתוספת לאומי, לביטוח למוסד הועבר הכלליים הציבוריים
הוצאותהמוסדלביטוחלאומיהכרוכותבהעברתהתשלוםלבתי

החוליםהציבורייםהכלליים;

נקבעותקנותלפיסעיףקטן)ה(ע )3(

סךהתשלוםהחודשיהקבועשישולםבשנת2022עלידיהמוסד )ב(
לביטוחלאומי,לכלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-
התשלוםהחודשיהכולל(,יהיהשווהלסכוםשהועברלמוסדלביטוח
לאומיכאמורבסעיףקטן)א()2(,ויעודכןמדישנהבהתאםלתקנותלפי

סעיףקטן)ה()1()ג(ע

סכומיםאלולקופותהחוליםבאמצעותהגדלתסלשירותי
הבריאותובמקביללהגדילאתהתשלוםשמקבליםבתי
החוליםבעבורהספקתהשירותים,בדרךשלהגדלתתקרות
הצריכה,שינויהיחסשביןתקרתהצריכהברוטולתקרת

הצריכהנטוע

לצורךכךמוצעלאפשרלשרים,בצו,להגדילאת
תקרתהצריכהברוטו,אולהגדילאתתקרתהצריכהנטו
החלטת וזאתאםתתקבל ברוטו, הצריכה לתקרת ביחס
ממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאות,ובלבדשסך
תוספתההוצאהלקופותהחוליםכתוצאהמהגדלתתקרת
הצריכהברוטו,אושינויהיחסביןתקרתהצריכהנטולבין
תקרתהצריכהברוטו,יהיהשווהלסכוםשהתווסףלסל

שירותיהבריאותע

לסעיף 9 לחוק המוצע

מערךהאשפוזבישראלמורכבמבתיחוליםציבוריים
כללייםבעלימבניבעלויותשונים,כאשרכמחציתמהם
קופות בבעלות כ־30% ממשלתית, בבעלות נמצאים
החולים,ובעיקרקופתחוליםכללית,ושארבתיהחולים
הציבור לתועלת חברות של פרטית בבעלות נמצאים
ועמותותעבתיהחוליםהינםמפעליםעסקיים,המתבססים
עלהכנסותיהםכדילממןאתהוצאותיהםעמרביתההכנסות
שלבתיהחוליםמתקבלותמאספקתשירותיאשפוז,מיון
וניתוחיםלקופותהחולים,וחלקקטןמהכנסותיהםמתקבל
מאספקתשירותיבריאותלגורמיםנוספיםוכןמפעילות

שאינהרפואיתע

לצדדרכיהתקצובהאמורים,כיוםכללבתיהחולים
הציבורייםהכללייםבישראלמתבססיםבאופןנרחבגם
עלכספיםהניתניםעלידיהמדינה,מעברלערוציהתקצוב

המקובליםעהתקצובהנוסףעלידיהמדינהנעשהשלאעל
פיקריטריוניםנורמטיבייםברורים,אלאכמענהלמקרים
נקודתיים,לשםכיסויגירעונות,ובאופןהמשתנהבהתאם
לביתהחוליםולמבנההבעלותשלועמצבזהיוצרתמריץ
הציבוריים החולים בתי מצד תקציבית לאחריות נמוך
הכללייםוחוסרודאותלגביהמקורותהעומדיםלרשותםע
כךנפגעתיכולתםשלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
להיערךמראשלגובההתקציבשיתקבלבפועלולנהלאת

תקציבםבהתאםע

חוסרהוודאותשלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
ובייחודשלבתיהחוליםשאינםבבעלותממשלתיתאו
בבעלותשלקופתחולים,בנוגעלתקציבולתזריםהמזומנים
שלהם,הופךאותםלנסמכיםעלגופיםעסקייםוספקים
לצורכיאשראי,באופןשלעיתיםמוביללקבלתהחלטות
ספקים עם החולים בתי של בהתקשרויות כלכליות לא
ולקוחות,אשרעלולותלהעמיקאתהגירעוןהתקציבישל

בתיהחוליםהציבורייםהכללייםבטווחהבינוניוהארוךע

למצוקות טווח וארוך בר־קיימא מענה לספק כדי
שלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםולספקלהםודאות
לייצר מוצע השוטפת, התנהלותם על שתקל תקציבית
מנגנוןתקצובאחידלכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
על החליטה הממשלה אם וזאת הבעלות, מבני כל על
העברתסכוםלמוסדלביטוחלאומיכנגדהפחתהמקבילה
הכלליים הממשלתיים החולים לבתי הישיר בתקצוב
הציבוריים החולים לבתי המועברים התמיכה ובכספי
לפי תקנות נקבעו ואם ממשלתיים, שאינם הכלליים
סעיף9)ה(לחוקהמוצעעמנגנוןזה,שיתבססעלתשלום
חודשיקבועשיועברלכלביתחוליםציבוריכללי,יהיה
פרוספקטיבי,נורמטיביושקוף,ויחליףאתערוץהתקצוב
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2021,השריםיודיעולמוסדלביטוחלאומיולכל החלמשנת )ג(
15בדצמברבכלשנה,מהוסכום ביתחוליםציבוריכללי,עדיום
התשלוםהחודשיהקבועשעלהמוסדלביטוחלאומילהעבירלכל
ביתחוליםציבוריכללי,לפיהעניין,בשנההבאה,וזאתלפיחישוב
שנערךבהתאםלתקנותלפיסעיףקטן)ה()1()א(;השריםיפרסמו,בכל
שנה,הודעהברשומותבדברסכומיהתשלוםהחודשיהקבועשהודיעו

עליהםכאמורע

המוסדלביטוחלאומייעביראתהתשלוםהחודשיהקבועלבתי )ד(
החוליםהציבורייםהכללייםעדיום15בכלחודש,לאותוחודשע

שרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,יקבעתקנותבעניינים)ה( )1(
אלה:

החודשי התשלום לחישוב מידה ואמות כללים )א(
הקבוע;

החודשי התשלום את לקזז ניתן שבהם המקרים )ב(
החולים לבתי המשולמים תשלומים כנגד הקבוע

הציבורייםהכללייםעלידיהמדינהואופןביצועהקיזוז;

הכולל החודשי התשלום עדכון בדבר הוראות )ג(
בהתאםלמדדשייקבעבתקנות;

בתי על תקציביים ובקרה פיקוח בעניין כללים )ד(
בתי שיידרשו ודיווחים הכלליים הציבוריים החולים

החוליםהציבורייםהכללייםלהגיש;

2021,השריםיודיעולמוסדלביטוחלאומיולכל החלמשנת )ג(
15בדצמברבכלשנה,מהוסכום ביתחוליםציבוריכללי,עדיום
התשלוםהחודשיהקבועשעלהמוסדלביטוחלאומילהעבירלכל
ביתחוליםציבוריכללי,לפיהעניין,בשנההבאה,וזאתלפיחישוב
שנערךבהתאםלתקנותלפיסעיףקטן)ה()1()א(;השריםיפרסמו,בכל
שנה,הודעהברשומותבדברסכומיהתשלוםהחודשיהקבועשהודיעו

עליהםכאמורע

המוסדלביטוחלאומייעביראתהתשלוםהחודשיהקבועלבתי )ד(
החוליםהציבורייםהכללייםעדיום15בכלחודש,לאותוחודשע

שרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,יקבעתקנותבעניינים)ה( )1(
אלה:

החודשי התשלום לחישוב מידה ואמות כללים )א(
הקבוע;

החודשי התשלום את לקזז ניתן שבהם המקרים )ב(
החולים לבתי המשולמים תשלומים כנגד הקבוע

הציבורייםהכללייםעלידיהמדינהואופןביצועהקיזוז;

הכולל החודשי התשלום עדכון בדבר הוראות )ג(
בהתאםלמדדשייקבעבתקנות;

בתי על תקציביים ובקרה פיקוח בעניין כללים )ד(
בתי שיידרשו ודיווחים הכלליים הציבוריים החולים

החוליםהציבורייםהכללייםלהגיש;

הממשלתיהקייםכיוםענוסףעלכך,המנגנוןהמוצעיסדיר
אתההתנהלותהתקציביתשלכללבתיהחוליםהציבוריים
הכללייםכךשתהיהאחידהותאפשרמעקבשוטףובקרה

עלמצבםהפיננסישלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםע

מוצעשהחלמשנת2022,יעבירהמוסדלביטוחלאומי
לבתיהחוליםהציבורייםהכללייםתשלוםחודשיקבוע
)בפרקזה-התשלוםהחודשיהקבוע(כפישהודיעולהם
9)ג(לחוקהמוצע,וזאתנוסף השריםלפיהוראותסעיף
לתשלומיםשיועברולבתיהחוליםהציבורייםהכלליים

עלידיקופותהחוליםלפיסעיפים14ו–15לחוקהמוצעע

מוצעשסךהתשלוםהחודשיהקבועשישולםבשנת
החולים בתי לכל לאומי, לביטוח המוסד ידי על 2022
הציבורייםהכלליים,יהיהשווהלסכוםשיועברלמוסד
לביטוחלאומילצורךכך,וסכוםזהיתעדכןבהתאםלמדד
שייקבעבתקנותלפיסעיף9)ה()1()ג(לחוקהמוצעעבעניין
זהיובהרכיהמוסדלביטוחלאומילאיידרשלערוךאת
חישובסכוםהתשלוםהחודשיהקבועלכלביתחולים
ציבוריכללי,אלאיקבלרשימההמפרטתאתבתיהחולים
הציבורייםהכללייםואתסכוםהתשלוםהחודשיהקבוע

שישלהעבירולכלאחדמהםע

עודמוצעלקבועכישרהאוצר,בהסכמתשרהבריאות,
יקבעתקנותאשריסדירואתההיבטיםהתפעולייםהשונים

הציבוריים החולים בתי לתקצוב המוצע המודל של
הכלליים,ובכללןכלליםואמותמידהלחישובהתשלום

החודשיהקבועע

הציבוריים החולים שבתי להבטיח כדי כן, כמו
שר שיקבע שתקנות מוצע בתקציבם, יעמדו הכלליים
האוצרכאמוריכללוכלליםבענייןמנגנוניפיקוחובקרה
תקציבייםעלמצבםהפיננסישלבתיהחוליםהציבוריים
הכלליים,וכןכלליםבדברדיווחיםשידרשומבתיהחולים
הציבורייםהכללייםלהגישעכדילוודאעמידהשלבתי
החוליםהציבורייםהכללייםביעדיהתקציבשלהםבאופן
שימנעחריגהממגבלותיו,עודמוצעכיתקנותכאמוריכללו
הגבלותשיוטלועלבתיהחוליםלשםשמירהעלהאיזון
התקציבישלהם,אשריכולשיכללוהוראותבענייניםאלה:
מינויחשבמלווה;הגבלותעלהוצאותהפיתוחשלבית
החוליםהציבוריהכללי;הגבלותעלגידולבהוצאותהשכר
ובקליטתכוחאדםבביתהחוליםהציבוריהכללי;פיטורים
שלחבריהנהלתביתהחוליםהציבוריהכללי;וכןדרישה
להעלאתהתקורותשמקבלביתהחוליםמחברהבתשלואו

מתאגידבריאותומפעילותשירותירפואהפרטיתע

כמוכן,בשלמבנההבעלותהייחודיוהאינטגרציה
הנמצאים כלליים ציבוריים חולים בתי של האנכית
חטיבת או חולים קופת של עקיפה או ישירה בשליטה
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הגבלותשיוטלועלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים )ה(
לשםשמירהעלהאיזוןהתקציבישלהם,אשריכולשיכללו

הוראותבענייניםאלה:

מינויחשבמלווהלביתחוליםציבוריכללי; )1(

הגבלתהוצאותהפיתוחשלביתחוליםציבורי )2(
כללי;

בלילגרועמהוראותלפיחוקיסודותהתקציב )3(
-הגבלתהגידולבהוצאותהשכרשלביתחולים

ציבוריכללי;

הגבלתקליטתכוחאדםבביתחוליםציבורי )4(
כללי;

פיטוריםשלחבריהנהלתביתחוליםציבורי )5(
כללי;

העלאתתקורותהמשולמותלביתחוליםציבורי )6(
כללימחברהבתשלואומתאגידבריאות;

החולים לבית המשולמות תקורות העלאת )7(
מפעילותשירותירפואהפרטיתע

ו–)ה( )ד( כלליםוהגבלותכאמורבפסקאותמשנה )ו(
שיחולוגםעלחטיבתהמרכזיםהרפואייםהממשלתיים
במשרדהבריאותועלקופתחוליםשבבעלותההישירה

אוהעקיפהביתחוליםציבוריכלליע

)1(יותקנועדיוםכ"זבכסלו תקנותראשונותלפיפסקה )2(
התשפ"ב)1בדצמבר2021(ע

הודעהעל
תקרתצריכה
ברוטוורצפת
צריכהברוטו

יודיעו10ע משרדיהם, עובדי מבין לכך שהסמיכו מי או השרים, )א(
לכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםכ"זבכסלו
לשירותי ברוטו הצריכה תקרת מהי )2021 בדצמבר 1( התשפ"ב

הבריאותלשנת2021ע

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )ב(
ביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1במרסשלכלאחת
מהשנים2022עד2024,מהיתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות

לאותהשנהע

המרכזיםהרפואייםהממשלתייםבמשרדהבריאות,מוצע
כללים כאמור בתקנות לקבוע האוצר שר את להסמיך

והגבלותכאמורהנוגעיםגםלגופיםאלוע

מודל של ליישומו התקנות של נחיצותן בשל
לפי ראשונות תקנות כי לקבוע מוצע המוצע, התקצוב
בכסלו כ"ז יום עד יותקנו המוצע לחוק 9)ה()1( סעיף

התשפ"ב)1בדצמבר2021(ע

לסעיף 10 לחוק המוצע

הכלליים הציבוריים החולים בתי כי להבטיח כדי
לצורךתכנון המידעהנדרש וקופותהחוליםיקבלואת

התנהלותם,מוצעלקבועכיהשריםאומישהסמיכולכך
מביןעובדימשרדיהםיודיעולכלביתחוליםולכלקופת
חוליםעדיוםכ"זבכסלוהתשפ"ב)1בדצמבר2021(,לעניין
שנת2021,ועדיום1במרסשלכלשנהמהשנים2022עד
2024,מהיתקרתהצריכהברוטו,לאותהשנה,שלכלקופת
חוליםבכלביתחוליםציבוריכלליעאםרצפתהצריכה
ברוטולשנים2023ו–2024השתנתהבשלשינויבשיעורי
הצריכהשלשירותיהבריאותבשנים2021ו־2022,יודיעו
עלכךהשריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,
לבתיהחוליםולקופותהחוליםשלגביהםהשתנתהרצפת
הצריכהכאמור,עדיוםי"דבאבהתשפ"ג)1באוגוסט2023(ע
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לאהודיעוהשריםעלתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות )ג(
באחתמהשנים2022עד2024,עדהמועדהאמורבסעיףקטן)ב(,יחושבו
תקרותהצריכהברוטולאותהשנהכךשכללהתוספתהריאליתתחולק
ביןבתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקהיחסישלתקרת

הצריכהברוטושלכלביתחוליםמסךתקרותהצריכהברוטוע

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )ד(
ביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםי"דבאבהתשפ"ג
)1באוגוסט2023(,מהירצפתהצריכהברוטוהמעודכנתשנקבעהלהם

לשנים2023ו־2024בהתאםלהוראותסעיף6)1()ג(ע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לבתיחולים

ציבוריים
כלליים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרתצריכה11ע
ברוטומשותפתלשניבתיחוליםציבורייםכללייםשוניםאויותר,
שהמרחקהגאוגרפיביניהםלאעולהעל20קילומטר,ובלבדשמתקיים

בהםאחדמאלה:

הםבתיחוליםממשלתייםכלליים; )1(

הםבתיחוליםציבורייםכללייםשבבעלותאותהקופתחולים; )2(

התקבלההסכמתבתיהחוליםשתיקבעלהםתקרתצריכהברוטו )3(
משותפתע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לקופות

חולים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרת12ע )א(
צריכהברוטומשותפתלשתיקופותחוליםבביתחוליםציבוריכללי

שבנפהמסוימת,ובלבדשמתקיימיםבהןכלאלה:

חלקהשלכלאחתמקופותהחוליםבמספרהמבוטחים )1(
המשוקללבאותהנפהאינועולהעל12%;

לאהודיעוהשריםעלתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות )ג(
באחתמהשנים2022עד2024,עדהמועדהאמורבסעיףקטן)ב(,יחושבו
תקרותהצריכהברוטולאותהשנהכךשכללהתוספתהריאליתתחולק
ביןבתיהחוליםהציבורייםהכללייםבהתאםלחלקהיחסישלתקרת

הצריכהברוטושלכלביתחוליםמסךתקרותהצריכהברוטוע

השרים,אומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )ד(
ביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםי"דבאבהתשפ"ג
)1באוגוסט2023(,מהירצפתהצריכהברוטוהמעודכנתשנקבעהלהם

לשנים2023ו־2024בהתאםלהוראותסעיף6)1()ג(ע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לבתיחולים

ציבוריים
כלליים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרתצריכה11ע
ברוטומשותפתלשניבתיחוליםציבורייםכללייםשוניםאויותר,
שהמרחקהגאוגרפיביניהםלאעולהעל20קילומטר,ובלבדשמתקיים

בהםאחדמאלה:

הםבתיחוליםממשלתייםכלליים; )1(

הםבתיחוליםציבורייםכללייםשבבעלותאותהקופתחולים; )2(

התקבלההסכמתבתיהחוליםשתיקבעלהםתקרתצריכהברוטו )3(
משותפתע

תקרת
צריכהברוטו

משותפת
לקופות

חולים

עלאףהאמורבסעיף2,השריםרשאיםלהורותכיתחולתקרת12ע )א(
צריכהברוטומשותפתלשתיקופותחוליםבביתחוליםציבוריכללי

שבנפהמסוימת,ובלבדשמתקיימיםבהןכלאלה:

חלקהשלכלאחתמקופותהחוליםבמספרהמבוטחים )1(
המשוקללבאותהנפהאינועולהעל12%;

יובהר,כימאחרשבהסדרהמוצעתקרתהצריכהברוטו
קופות של מסחריים והסדרים בפועל ביצועים משקפת
מקום אין הכלליים, הציבוריים החולים בבתי החולים
לפרסםמידעזהבציבורודיבהודעהפרטניתלכלקופת

חוליםולכלביתחוליםע

אינו השרים בהודעת עיכוב שבו מצב למנוע כדי
מנגנון לקבוע מוצע להיערך, השונים לצדדים מאפשר
עד השרים הודעת תתקבל לא אם ולפיו מחדל ברירת
המועדיםהאמורים,יחושבותקרותהצריכהברוטולכלל
רוחבי, באופן תחולק הריאלית שהתוספת כך המערכת
כל של ברוטו תקרתהצריכה של היחסי לחלק בהתאם
ביתחוליםציבוריכללימסךתקרותהצריכהברוטו,כך
שכלהגופיםיוכלולחשבאתתקרותהצריכהברוטושלהםע

לסעיף 11 לחוק המוצע

למטופלים, הניתן הרפואי השירות את לשפר כדי
ולהרחיבאתיכולתםלבחוראתביתהחוליםשבויבוצעו
פרוצדורותרפואיותבעניינם,מוצעלהסמיךאתהשרים
לבתי משותפות ברוטו צריכה תקרת החלת על להורות
חוליםציבורייםכללייםשהמרחקביניהםאינועולהעל
20קילומטר,ובלבדשהתקייםבהםאחדמאלה:הםבתי
חוליםממשלתייםכלליים,אושהםבתיחוליםציבוריים

שהתקבלה או חולים, קופת אותה שבבעלות כלליים
הסכמהשלבתיהחוליםלכךשתיקבעלהםתקרתצריכה
ברוטומשותפתעקביעתתקרתצריכהברוטומשותפתלבתי
שלהם הכלכלית ההתנהלות את תהפוך כאמור חולים
למשותפת,ובכךתוכללחזקאתניהולםהכלכלישלבתי
חוליםקטניםהסמוכיםלבתיחוליםגדוליםוכאמוראף
ואת למטופלים הניתן הרפואי השירות רמת את לשפר

יכולתהבחירהשלהםע

לסעיף 12 לחוק המוצע

קופות מתקשות הארץ ברחבי מסוימים באזורים
חוליםאשרחלקןבמספרהמבוטחיםהמשוקללקטן,לספק
החולים קופות את המאפיינת השירות ברמת שירותים
הגדולותעבשלכך,מוצעלאפשרשיתוףפעולהבשירותי
קהילהביןקופותחוליםקטנותבאזוריםמסוימים,ולצורך
כךלהסמיךאתהשריםלהורותעלתקרתצריכהברוטו
משותפתלשתיקופותחוליםקטנותבביתחוליםציבורי
כללישבנפהמסוימת,מהשיביאלכךשהןיוכלוליצור
שיתופיפעולהבשירותיהקהילהולספקשירותיםברמה

גבוההיותרלמבוטחיםשלהןע
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המבוטחים במספר החולים מקופת אחת כל של חלקה )2(
המשוקללאינועולהעל20%ע

בסעיףזה,"נפה"-כהגדרתהבפקודתבריאותהעםע )ב(

הפחתתתקרת
הצריכהברוטו

בשלהסכם
לרכישת

שירותחלופת
אשפוזבבית

המטופל

הגיעוביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםלהסכםביניהםלרכישת13ע
בעד התשלום הפחתת כנגד המטופל, בבית אשפוז חלופת שירות
שירותאשפוזבמחלקותפנימיות,רשאיםהשריםלחשבלהםתקרת
מתקרת הנמוכה פנימיות, במחלקות אשפוז לשירות ברוטו צריכה
הצריכהברוטושנקבעהלביתהחוליםולקופתהחוליםלפיהוראות
סעיף2;לענייןזה,"שירותחלופתאשפוזבביתהמטופל"-שירות
טיפולרפואיבביתהמטופל,כתחליףלאשפוזבביתחוליםציבוריכלליע

תשלום
בעדשירות
דיפרנציאלי

ושירות
בריאותאחר

קופתחוליםתשלםבעבורשירותדיפרנציאליאושירותבריאות14ע )א(
אחרשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021

עד2024,סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )1(
בריאותאחריםעדלרצפתהצריכהברוטו-רצפתהצריכהנטו
לאותהשנה,אלאאםכןראוהשריםשביתהחוליםהציבורי
הכללילאהסכיםלספקלקופתהחולים,באותהשנה,עלפי
בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים בריאות שירותי בקשתה,
ובתמהילשלהםלשירותיהבריאותשסיפקביתהחוליםלקופת

החוליםבשנההקודמת;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )2(
בריאותאחריםמעברלרצפתהצריכהברוטוועדלתקרתהצריכה
ברוטו-רצפתהצריכהנטולאותהשנהבתוספתשללאיותר
מ־80%מהמחירהמלאבעבורשירותיםדיפרנציאלייםושירותי

בריאותאחריםשנרכשומעברלרצפתהצריכהברוטו;

לסעיף 13 לחוק המוצע

עלפיהערכותגורמיהמקצועבממשלהובמערכת
הבריאות,רביםמהמאושפזיםבמחלקותהפנימיותבבתי
רפואי שירות לקבל יכולים כלליים, ציבוריים חולים

תחליפיבאמצעותחלופתאשפוזבביתהמטופלע

על מקשים כיום הקיימים הכלכליים התמריצים
יצירתשיתופיפעולהביןקופותהחוליםלבתיהחולים
הציבורייםהכללייםלמתןשירותרפואיתחליפיבאמצעות
חלופתאשפוזבביתהמטופל,מכיווןשכלעודשלאנעשה
במחלקות אשפוז שירות לעניין הצריכה ברצפות שינוי
עליהן שיוטל החולים קופות מצד חשש קיים פנימיות,
הקבועה נטו הצריכה רצפת בשל הן - כפול תשלום
בחוקשמהווהתשלוםמזעריוהןבשלההוצאהבעדמתן

השירותבביתהמטופלע

משכך,מוצעלהסמיךאתהשריםלחשבתקרתצריכה
ברוטולשירותאשפוזבמחלקותפנימיותהנמוכהמתקרת
הצריכהברוטושחושבהבהתאםלהוראותסעיף2לחוק
המוצע,וזאתבמקרהשבוהגיעוביתחוליםציבוריכללי

מסויםוקופתחוליםמסוימתלהסכםביניהםבענייןרכישת
חלופה המהווה המטופל, בבית אשפוז חלופת שירות
לאשפוזבביתהחוליםעאפשרותזותביאלהפחתתהעומס
במחלקותהפנימיותשלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
ולשיפורהשירותלמבוטחיםאשרמאושפזיםכיוםבבית
החוליםעלאףשהיויכוליםלהתאשפזבביתםולקבלאת

כלהדרושלצורךהטיפולבהםע

לסעיף 14 לחוק המוצע

כדילשמורעליציבותםהפיננסיתשלבתיהחולים
הציבורייםהכללייםמצדאחד,ומןהצדהשנילהבטיח
תשלוםהוגןבעדרכישתשירותיהבריאותבבתיהחולים
תוךשמירהעלגידולמבוקרבהיקףהרכישהבביתהחולים,
מוצעלקבועתשלוםמזערי-קרי,רצפתהצריכהנטו-
שאותועלקופתהחוליםלשלםלביתהחוליםגםאםצרכה
שירותיבריאותמתחתלרצפתהצריכהברוטושנקבעה
להעכמוכןמוצעלקבועאתגובההתשלוםבעדצריכת
הצריכה לתקרת ומתחת ברוטו הרצפה מעל שירותים
ברוטווכןלקבועסכוםמופחתבעדצריכהשמעברלתקרת

הצריכהברוטושנקבעהלשירותיםהשוניםע
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אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )3(
בריאותאחריםמעברלתקרתהצריכהברוטו-תקרתהצריכה

נטובתוספתסכוםמופחתכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לתקרת מעבר דיפרנציאלי שירות רכישת בעבור )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

לתקרת מעבר אחר, שירותבריאות רכישת בעבור )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־30%

מהמחירהמלאשלהשירותע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רכשהקופתחוליםמביתחולים )ב(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024-

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום דיפרנציאליים שירותים )1(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותבריאותאחר;

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום אחרים בריאות שירותי )2(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותדיפרנציאליע

תשלוםבעד
שירותאשפוז

במחלקות
פנימיות

קופתחוליםתשלםבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותבבית15ע )א(
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,כמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בשנת2021-סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין: )1(

אםקופתהחוליםרכשהשירותיםדיפרנציאלייםושירותי )3(
בריאותאחריםמעברלתקרתהצריכהברוטו-תקרתהצריכה

נטובתוספתסכוםמופחתכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לתקרת מעבר דיפרנציאלי שירות רכישת בעבור )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

לתקרת מעבר אחר, שירותבריאות רכישת בעבור )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־30%

מהמחירהמלאשלהשירותע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רכשהקופתחוליםמביתחולים )ב(
ציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024-

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום דיפרנציאליים שירותים )1(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותבריאותאחר;

הצריכה מתקרת הנמוך בסכום אחרים בריאות שירותי )2(
ברוטושנקבעהלשירותיםאלה,ייווסףההפרששביןהרכישה
בפועלוביןתקרתהצריכהברוטו,שלשירותיםאלה,לתקרת

הצריכהברוטושלשירותדיפרנציאליע

תשלוםבעד
שירותאשפוז

במחלקות
פנימיות

קופתחוליםתשלםבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותבבית15ע )א(
חוליםציבוריכללי,בכלאחתמהשנים2021עד2024,כמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בשנת2021-סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין: )1(

התשלוםהמופחתנקבעבאופןשונהלרכישתשירותי
מעבר אחרים בריאות ושירותי דיפרנציאלים בריאות
לתקרתהצריכהברוטו,בהתאםלעלותהשוליתהשונה
שלשירותיםאלהעכך,בנוגעלשירותדיפרנציאלינקבע
תשלוםמופחתבשיעורשל55%,ובנוגעלשירותבריאות
אחרנקבעתשלוםמופחתבשיעורשל30%מהמחירהמלא
שלהשירותבהתאםלהיקףהצריכהבפועלשמעברלתקרת

הצריכהברוטוע

קבלתסכוםמופחתעלפעילותמעברלתקרתהצריכה
את להגדיל החולים לבית התמריץ את ברוטומפחיתה
פעילותוובכךמרסנתאתהרכששלקופתהחוליםבבית
הסדר כן כמו המוצעע ההסדר למטרת בהתאם החולים
זהמשקףאתפונקצייתהעלותשלביתהחולים,מאחר
שייצורפעילותנוספתמעברלפעילותשייצרביתהחולים
בשניםהקודמותעולהלביתהחוליםפחות,שכןלפעילות
זוהוצאהשוליתבלבדביחסלכללהפעילותבביתהחוליםע

קופת צרכה שבו שבמקרה לקבוע מוצע עוד 
החוליםשירותבריאותמסוגמסוים)מביןהסוגיםשירות
דיפרנציאליאושירותבריאותאחר(מתחתתקרתהצריכה
שנה, באותה יתווסף זה, מסוג לשירות שנקבעה ברוטו

לתקרתהצריכהברוטושלסוגהשירותהאחר,ההפרששבין
הצריכהבפועלשלסוגהשירותשבוצרכהקופתהחולים
מתחתלתקרתהצריכהברוטווביןתקרתהצריכהברוטו

שנקבעהלסוגשירותזהע

ברוטו הצריכה תקרת את להגדיל נועד זה הסדר
קופת משלמת לה מעבר אשר מסוים בריאות בשירות
שבשירות במידה מופחת, סכום החולים לבית החולים
הצריכה לתקרת הגיעה לא כלל היא האחר הבריאות
ברוטועיובהרכיבניגודלקבועבהסדריהתחשבנותקודמים,
שירות לעניין ההתחשבנות המוצע, להסדר בהתאם
האשפוזבמחלקותהפנימיותיוסדרבאופןשונה,בהתאם

להוראותסעיף15לחוקהמוצעע

לסעיף 15 לחוק המוצע

במטרהלשפראתהשירותהניתןלאזרחיםבמחלקות
בוצע הכלליים, הציבוריים החולים בתי של הפנימיות
של אפיון תהליך הבין־משרדי הצוות עבודת במסגרת
שירות  במתן לקשיים המובילים הכלכליים הכשלים
איכותיבמחלקותאלועמסקנותהוועדההיושקיימיםכמה

כשליםכלכליים,ובהםאלה:
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אםקופתהחוליםרכשהשירותיאשפוזבמחלקות )א(
הצריכה רצפת - ברוטו הצריכה לרצפת עד פנימיות
נטולאותהשנה,אלאאםכןראוהשריםשביתהחולים
הציבוריהכללילאהסכיםלספקלקופתהחולים,באותה
שנה,עלפיבקשתה,שירותיאשפוזבמחלקותפנימיות
שלהם ובתמהיל בזמינותם הכספי, בהיקפם הדומים
לשירותיאשפוזבמחלקותפנימיותשסיפקביתהחולים

לקופתהחוליםבשנההקודמת;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיאשפוזבמחלקות )ב(
פנימיותמעברלרצפתהצריכהברוטוועדלתקרתהצריכה
ברוטו-רצפתהצריכהנטולאותהשנהבתוספתלאיותר
מ־80%מהמחירהמלאבעבורשירותיאשפוזבמחלקות

פנימיותשנרכשומעברלרצפתהצריכהברוטו;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיאשפוזבמחלקות )ג(
פנימיותמעברלתקרתהצריכהברוטו-תקרתהצריכה
נטובתוספתסכוםמופחתשללאיותרמ־20%מהמחיר

המלאשלהשירות;

2024-מכפלתשיעורחלקהשלקופת 2022עד בשנים )2(
החוליםמסךתקרתהצריכהברוטושלכלקופותהחוליםבאותו
ביתחוליםציבוריכלליבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות
בשנההקודמתבסךתקרתהצריכהברוטובעבורשירותאשפוז

במחלקותפנימיותבאותהשנהע

)1(נוסףעלהסכומיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,בכלאחתמהשנים)ב(
2021עד2024ישלמוכללקופותהחוליםלכללבתיהחוליםהציבוריים
הכלליים,סכוםשל90מיליוןשקליםחדשיםבעבורשירותאשפוז
במחלקותפנימיות)בחוקזה-תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות(ע

החולים בבית פנימית מחלקה של השולי המחיר )1(
לאמייצרתמריץלקופותהחוליםלהוציאאתמבוטחיהן

הנדרשיםלמסגרתטיפולבמוסדותאשפוזהמשכי;

החשששלקופתהחולים,שגםכאשרתוציאמאושפז )2(
מהמחלקההפנימית,ייוותרתמריץכלכלילביתהחולים
מקופות שחלק לכך גורם במקומו, אחר מבוטח לאשפז
החוליםלאמשקיעותמאמץבפינוימבוטחיהןמהמחלקות
הפנימיות,וזאתאףעלפישאיןעודצורךבאשפוזםשל

מבוטחיםאלובביתהחולים;

מחיריוםהאשפוזכוללאתכללהבדיקותהנדרשות, )3(
ולכןבמצביםמסוימיםמוקצהלמחלקותהפנימיותמספר

נמוךשלבדיקותיקרות,יחסיתלמחלקותאחרות;

העלותשלביתהחוליםבעבורמאושפזחדש,הדורש )4(
בדיקותכניסהרבות,גבוההלעומתהעלותבעבורמאושפז
שכברעברבדיקותאלו,ולכןקייםתמריץכלכלישלילי

להארכתאשפוזיםקיימיםע

תקרת את להבטיח מוצע אלו כשלים לפתור כדי
התשלוםלביתהחוליםהציבוריהכלליגםבמקרהשבו
התפוסהבמחלקותהפנימיותתהיהנמוכהמהקבועבתקרה,

וכךלבטלאתהתמריץלהארכתאשפוזבמחלקותאלהע

המשולם הקבוע שהתשלום לקבוע מוצע כן כמו
לביתהחוליםהציבוריהכללייתחלקביןקופותהחולים
לצריכת ביחס הקודמת בשנה בפועל צריכתן בסיס על
כללהקופות,מהשיביאלתמרוץקופותהחוליםלשחרר
מבוטחיםשיכוליםלהיותמטופליםבמסגרתקהילתיתאו

במוסדלאשפוזהמשכיע

הכלליים הציבוריים החולים לבתי לאפשר כדי
מוצע זה, לשינוי להיערכות זמן פרק החולים ולקופות
להחילוהחלמשנת2022,כאשרבשנת2021מוצעכייחול
מנגנוןהתשלוםהמופחתבשיעורשל20%מהמחירהמלא
לתקרת מעבר הפנימיות במחלקות האשפוז שירות של
ההתחשבנות בהסדר קיים היה אשר ברוטו, הצריכה

הקודםע
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תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיותתחולקביןבתיהחולים )2(
הציבורייםהכלליים,כמפורטלהלן:

בשנת2021-באופןשוויוניביןכללבתיהחוליםהציבוריים )א(
הכלליים,בהתאםלמספרמיטותהאשפוזבמחלקותהפנימיות
בכלביתחולים,שניתנולגביהןאישורלפיפקודתבריאותהעם,

לשםשיפורהתשתיותבמחלקותאלה;

לשיפור המדד לציוני בהתאם - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
כלליים ציבוריים חולים בבתי הפנימיות במחלקות השירות
של הכללי המנהל יודיע שעליהם )ג(, משנה בפסקת כאמור
משרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,עדיום28
המנהל הודיע לא הקודמת; השנה לגבי שנה, בכל בפברואר
הכללישלמשרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעל
ציוניהמדדעדהמועדהאמור,עלאףהאמורבפסקה)1(ישלמו
כללקופותהחוליםלכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,70%
מתוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות,אשריחולקוביןבתי

החוליםבהתאםלהוראותפסקתמשנה)א(;

הממונה בהסכמת הבריאות, משרד של הכללי המנהל )ג(
עלהתקציביםבמשרדהאוצר,יפרסםבהוראתמינהל,באתר
האינטרנטשלמשרדהבריאות,עדיוםי"גבשבטהתשפ"ב)15
בינואר2022(,מדדלשיפורהשירותבמחלקותהפנימיותבבתי
לפיהם אשר שונים מדדים שיכלול כלליים, ציבוריים חולים
החולים בתי כלל של הפנימיות המחלקות וידורגו יימדדו

הציבורייםהכלליים,ויתבססעלעקרונותאלה:

שיורה קליניים ממדדים יורכב מהמדד מחצית )1(
עליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאות;

מחציתמהמדדיורכבממדדיםשלאיכותהשירות )2(
שיורועליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאותוהממונה

עלהתקציביםבמשרדהאוצר;

על והממונה הבריאות משרד של הכללי המנהל )3(
התקציביםבמשרדהאוצררשאיםלהחליטעלתמהילאחר

שלמדדיםמהתמהילכמפורטבפסקאותמשנה)1(ו–)2(ע

תוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיותתחולקביןבתיהחולים )2(
הציבורייםהכלליים,כמפורטלהלן:

בשנת2021-באופןשוויוניביןכללבתיהחוליםהציבוריים )א(
הכלליים,בהתאםלמספרמיטותהאשפוזבמחלקותהפנימיות
בכלביתחולים,שניתנולגביהןאישורלפיפקודתבריאותהעם,

לשםשיפורהתשתיותבמחלקותאלה;

לשיפור המדד לציוני בהתאם - 2024 עד 2022 בשנים )ב(
כלליים ציבוריים חולים בבתי הפנימיות במחלקות השירות
של הכללי המנהל יודיע שעליהם )ג(, משנה בפסקת כאמור
משרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,עדיום28
המנהל הודיע לא הקודמת; השנה לגבי שנה, בכל בפברואר
הכללישלמשרדהבריאותלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעל
ציוניהמדדעדהמועדהאמור,עלאףהאמורבפסקה)1(ישלמו
כללקופותהחוליםלכללבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,70%
מתוספתהתשלוםלמחלקותהפנימיות,אשריחולקוביןבתי

החוליםבהתאםלהוראותפסקתמשנה)א(;

הממונה בהסכמת הבריאות, משרד של הכללי המנהל )ג(
עלהתקציביםבמשרדהאוצר,יפרסםבהוראתמינהל,באתר
האינטרנטשלמשרדהבריאות,עדיוםי"גבשבטהתשפ"ב)15
בינואר2022(,מדדלשיפורהשירותבמחלקותהפנימיותבבתי
לפיהם אשר שונים מדדים שיכלול כלליים, ציבוריים חולים
החולים בתי כלל של הפנימיות המחלקות וידורגו יימדדו

הציבורייםהכלליים,ויתבססעלעקרונותאלה:

שיורה קליניים ממדדים יורכב מהמדד מחצית )1(
עליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאות;

מחציתמהמדדיורכבממדדיםשלאיכותהשירות )2(
שיורועליהםהמנהלהכללישלמשרדהבריאותוהממונה

עלהתקציביםבמשרדהאוצר;

על והממונה הבריאות משרד של הכללי המנהל )3(
התקציביםבמשרדהאוצררשאיםלהחליטעלתמהילאחר

שלמדדיםמהתמהילכמפורטבפסקאותמשנה)1(ו–)2(ע

מהשנים אחת שבכל לקבוע מוצע משלים, כצעד
2021עד2024,ישלמוכללקופותהחולים,מעברלסכומים
שאותםהןנדרשותלשלםבעדצריכתשירותיהבריאות,
סכוםנוסףשל90מיליוןשקליםחדשים,אשרבשנת2021
יחולקביןבתיהחוליםבהתאםלמספרמיטותהאשפוז
במחלקותהפנימיותבכלביתחוליםשניתנולגביהןאישור
לפיפקודתבריאותהעם,וישמשאתבתיהחוליםלשם
שיפורהתשתיותבמחלקותהפנימיותעבשנים2022עד2024
הסכוםהנוסףהאמורישולםעלידיקופותהחוליםלבתי

החוליםהציבורייםהכללייםעלבסיסציוניהמדדלשיפור
השירותבמחלקותהפנימיותשעליהםיודיעהמנהלהכללי
שלמשרדהבריאות,לבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,
מדישנה;מוצעכימדדזהייקבעבהוראתמינהלעלידי
המנהלהכללישלמשרדהבריאות,בהסכמתהממונהעל
האינטרנט באתר שתפורסם האוצר, במשרד התקציבים
שלמשרדהבריאותעדיוםי"גבשבטהתשפ"ב)15בינואר

2022(ע
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השריםאומישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכל )3(
קופתחוליםמהוסכוםהתשלום,מתוךתוספתהתשלוםלמחלקות
הפנימיות,שעליהלהעבירלכלביתחוליםציבוריכללי,בכלשנה,
חולים קופת אותה מבוטחי של האשפוז ימי מספר על בהתבסס
במחלקותהפנימיותבאותוביתחוליםביחסלסךימיהאשפוזשלכלל
מבוטחיקופותהחוליםבמחלקותהפנימיותבאותוביתחולים,בשנה
הקודמת;קופתהחוליםתעבירלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםאת
סכוםהתשלוםכאמורלאיאוחרמ־60ימיםמהמועדשבוקיבלהאת

ההודעההאמורהע

מועד
התשלום

בעדצריכת
שירותי
בריאות

קופתחוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ–1660ע )א(
ימיםמיום1בחודששבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיובחודשית,

אתהסכוםהגבוהמביןהסכומיםכמפורטלהלן:

33%ע8מרצפתהצריכהנטולאותהשנהשנקבעהלקופת )1(
החוליםבאותוביתחוליםציבוריכללי,אלאאםכןקיבלהקופת
החוליםאישורמהשריםאומעובדימשרדיהםשהוסמכולכך,
שלאלהעביראתהסכוםהאמורבשלכךשביתהחוליםלא
הסכיםלספקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומיםלשירותי

הבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמורבסעיפים14ו־15;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

לעניין החיוב הודעת פי על הנדרש נטו מהסכום 97% )3(
השירותיםהמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטוושירותי
רפואהדחופה)מיון(,אלאאםכןערערהקופתהחוליםעלהודעת
החיוב,בהתאםלמנגנוןבירורלפיהוראתמינהלשפרסםהמנהל
הכללישלמשרדהבריאותבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,
וביתהחוליםלאהשיבלערעורזהבהתאםלהוראתהמינהל

כאמורע

לאהעבירהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליאתסכום )ב(
התשלוםהנדרשלפיסעיףקטן)א(,אואתסכוםהתשלוםבהתאם

להוראותסעיף15)ב()3(,יחולוהוראותאלה:

שהסמיכו מי או השרים כי לקבוע מוצע לבסוף
לכךמביןעובדימשרדיהם,יודיעולכלקופתחוליםמהו
התשלוםהנוסףשעליהלהעבירלכלביתחוליםציבורי
כלליבכלשנה,וזאתבהתבססעלהחלקהיחסישלמבוטחי
כלקופתחוליםבמספרימיהאשפוזשלכללהמבוטחים
שלכללקופותהחוליםבמחלקותהפנימיותבאותובית
חוליםבשנההקודמת,וכיכלקופתחוליםתחויבלהעביר
התשלום סכום את הכלליים הציבוריים החולים לבתי
את קיבלה שבו מהמועד ימים מ־60 יאוחר לא כאמור

ההודעההאמורהע

לסעיף 16 לחוק המוצע

כדילהתמודדעםבעיותתזריםמזומניםהקיימות
לבתיהחוליםהציבורייםהכללייםכתוצאהמאי־תשלום

מחלוקות בשל השאר, בין החולים, קופות של במועד
החיוב להודעת בנוגע החולים ובית החולים קופת בין
שהוגשה,מוצעלקבועכלליםבנוגעלתשלומיםשעלקופת

החוליםלהעבירלביתהחוליםע

לבית להעביר תחויב החולים קופת המוצע, לפי
החוליםלאיאוחרמ–60ימיםמתוםהחודששבוקיבלה
הודעתחיובמביתהחוליםאתהסכוםהגבוהמביןאלה:

החלקהיחסימרצפתהצריכהנטושלאותוחודש )1(
שנקבעהלקופתהחוליםבאותוביתחולים,אלאאםכן
קיבלהאישורמהשריםאומעובדימשרדיהםשהוסמכו
לכךשלאלהעבירסכוםזהבשלכךשביתהחוליםלא
הדומים בריאות שירותי החולים לקופת לספק הסכים

לשירותיהבריאותשסיפקלהבשנההקודמת;

ר ב ס ה י  ר ב ד



1309 הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31

עלסכוםשלאהועברכאמורתתווסףריביתחשבכלליעד )1(
מועדהעברתובפועללביתהחוליםהציבוריהכללי;

השריםרשאיםלבצעקיזוזשלהסכוםשלאהועברכאמור, )2(
ממקורותהמימוןשלשירותיהבריאותכמשמעותםבסעיף13)א(
לחוקביטוחבריאותממלכתיומכספיהתמיכההמועבריםלקופת

החולים,ולהעבירולביתהחוליםהציבוריהכלליע

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי )ג(
בשלהוראותסעיףקטן)א(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלם
לביתחוליםציבוריכלליולאשולמובשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,
יוחזרואוישולמו,לפיהעניין,בתוספתריביתחשבכללי,בתוך30ימים

מתוםהליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורהבסעיףקטן)א()3(ע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמחובתקופתחוליםלשלם )ד(
לביתחוליםציבוריכלליכלתשלוםאחרשבוהיאחייבתע

מטופלהמיועד

להעברה
השריםרשאיםלקבוע,בצו,כיקופתחוליםתשלםמחירמלא17ע )א(

בעבורשירותאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברהבביתחוליםציבורי
לתנאים ובהתאם זה לעניין השרים שיקבעו מהמועד החל כללי,

ולכלליםשיקבעוע

הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי צו של תחילתו מועד עד )ב(
סעיף1לצושינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדלבעדאשפוזשלמטופל
המיועדלהעברה(,התשע"ד-62014,ויראואותוכאילוניתןלפיהוראות

חוקזהלגביהשנים2021עד2024ע

עלסכוםשלאהועברכאמורתתווסףריביתחשבכלליעד )1(
מועדהעברתובפועללביתהחוליםהציבוריהכללי;

השריםרשאיםלבצעקיזוזשלהסכוםשלאהועברכאמור, )2(
ממקורותהמימוןשלשירותיהבריאותכמשמעותםבסעיף13)א(
לחוקביטוחבריאותממלכתיומכספיהתמיכההמועבריםלקופת

החולים,ולהעבירולביתהחוליםהציבוריהכלליע

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי )ג(
בשלהוראותסעיףקטן)א(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלם
לביתחוליםציבוריכלליולאשולמובשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,
יוחזרואוישולמו,לפיהעניין,בתוספתריביתחשבכללי,בתוך30ימים

מתוםהליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורהבסעיףקטן)א()3(ע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמחובתקופתחוליםלשלם )ד(
לביתחוליםציבוריכלליכלתשלוםאחרשבוהיאחייבתע

מטופלהמיועד

להעברה
השריםרשאיםלקבוע,בצו,כיקופתחוליםתשלםמחירמלא17ע )א(

בעבורשירותאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברהבביתחוליםציבורי
לתנאים ובהתאם זה לעניין השרים שיקבעו מהמועד החל כללי,

ולכלליםשיקבעוע

הוראות יחולו )א( קטן סעיף לפי צו של תחילתו מועד עד )ב(
סעיף1לצושינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדלבעדאשפוזשלמטופל
המיועדלהעברה(,התשע"ד-62014,ויראואותוכאילוניתןלפיהוראות

חוקזהלגביהשנים2021עד2024ע

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

החיוב, הודעת פי על הנדרש נטו מהסכום 97% )3(
אלאאםכןהגישהקופתהחוליםערעורבהתאםלמנגנון
בירורלפיהוראתמינהלשפרסםהמנהלהכללישלמשרד
ובית הבריאות, משרד של האינטרנט באתר הבריאות
החוליםלאהשיבלערעורזהבהתאםלהוראתהמינהל

כאמורע

קופות ישלמו אלה הוראות שבשל שייתכן מכיוון
החוליםלבתיהחוליםכספיםביתראובחסר,מוצעכיאם
יתבררשאכןכךאירע,הכספיםששולמוביתראובחסר
ישולמואויוחזרו,לפיהעניין,בתוספתריביתהחשבהכללי
כמשמעותהבהודעהבדברשיעוריריביתהחשבהכללי

המתפרסמתמזמןלזמןברשומותע

בהוראות יעמדו החולים שקופות להבטיח כדי
שירותי צריכת בעד התשלום העברת בעניין האמורות
לא חולים קופת שבו במקרה כי לקבוע מוצע בריאות,
להעביר שעליה הסכומים את חולים לבית העבירה
שלא סכום המוצע,תיווסףעל החוק להוראות בהתאם
העברתו מועד עד הכללי החשב ריבית כאמור הועבר
בפועללביתהחוליםהציבוריהכללי,וכןיוסמכוהשרים
המימון ממקורות כאמור הועבר שלא הסכום את לקזז

שלשירותיהבריאותכמשמעותםבסעיף13לחוקביטוח
בריאותממלכתיהמועבריםלקופותהחולים,אומכספי
התמיכותהמועבריםלקופתהחולים,ולהעביראתהסכום

שקוזזישירותלביתהחוליםע

לסעיף 17 לחוק המוצע

יעילה בצורה מסופקים מסוימים בריאות שירותי
החולים לבתי מחוץ רפואית מבחינה יותר ונכונה
הציבורייםהכלליים,ומלבדזאתישחשיבותלמקדאתבתי
החוליםלפעילותאקוטיתולפנותאתהמשאביםהנדרשים
לשםכךמפעילויותאחרותעעלכןמוצעלבנותמערכת
שירותים לספק החולים קופות את שתעודד תמריצים
אלהבמסגרותאחרותעלפיכךמוצעלהסמיךאתהשרים
לקבוע,בצו,כיבשלהמשךאשפוזושלחברהקופהאשר
לפיהוראותמשרדהבריאותניתןלהעבירומאשפוזכללי
למסגרתאחרת,וניתנהלקופההודעהשלביתהחוליםכי
ניתןלעשותכןוהקופהלאדאגהלמקוםהעברהלאותו

מטופל,תשלםהקופהמחירמלאע

זומשקפתאתהאחריותשלהקופהלפתח הוראה
שירותיםאלהבקהילהולהעביראתחברהקופה,שהוא
למסגרת הכללי החולים מבית כאמור, בריאותי במצב

אחרתהמתאימהלוע

ק"תהתשע"ד,עמ'1492ע 6
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תשלום
בעדשירותי

רפואה
דחופה)מיון(

עלאףהאמורבסעיף22)א()7(,בעדצריכתשירותירפואהדחופה18ע )א(
)מיון(,תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליסכוםשלאיעלה

על5%ע81מהמחירהמלאשלשירותיםאלהע

השריםרשאים,בצו,להגדילאתהשיעורמהמחירהמלא,הקבוע )ב(
בסעיףקטן)א(ע

תשלוםבעד
שירותירפואה

פרטית

השריםרשאיםלקבוע,בצו,הסדראחרמהקבועבחוקזהלהתחשבנות19ע
החולים בבתי החולים קופות בידי בריאות שירותי צריכת בעד
הציבורייםהכללייםבמסגרתשירותירפואהפרטית,לרבותקביעת
רצפות נטו, צריכה תקרות ברוטו, צריכה לתקרות שונים שיעורים
צריכהברוטוורצפותצריכהנטו,לתוספתהריאלית,ולסכוםהמופחת
וכןתנאיתשלוםשונים;קבעוהשריםהסדראחרבצוכאמור,תחול

קביעתםהחלמהשנהשלאחרהשנהשבהקבעוכאמורע

הסכםבין
קופתחולים
לביתחולים
בדברשיטת

ההתחשבנות
ביניהם

עלאףהאמורבחוקזה,רשאיםכלביתחוליםציבוריכלליוכל20ע )א(
קופתחוליםלקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנות
בעדרכישתשירותיבריאותבביתהחולים)בסעיףזה-ההסכם(,

ובלבדשההסכםימלאאחרכלאלה:

ההסכםיקבעכיבביתהחוליםיינתנולחבריקופתהחולים )1(
שירותיםברמהנאותהובאיכותוזמינותכמתחייבמהוראותחוק

ביטוחבריאותממלכתי;

ההתחשבנות מהסדרי אחד במסגרת כי יובהר
עדיפויות סדרי שינוי לחוק ה' בפרק שנקבע הקודמים,
לאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013
ו־2014(,התשע"ג-2013)בפרקזה-חוקההסדרים2013(,
נקבעבצולשינויסדריעדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקה
להשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלוםמוגדל
בעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-2014,
הסדרדומה,ולפיובמקרהכזהעלקופתהחוליםלשלם
הוחלו, האמור הצו הוראות מלאע מחיר החולים לבית
הסדר לעניין ,2016 ההתייעלות לחוק 65)ב( סעיף מכוח
ההתחשבנותהקודםלהסדרהמוצע,ומוצעכיעדלקביעת
צוחדשעלידיהשריםלפיההסדרהמוצע,יחולוהוראות

אותוצוקודםע

לסעיף 18 לחוק מוצע

בשונהממרביתסוגיהפעילותבביתחוליםציבורי
כללי,לביתהחוליםהשפעהמצומצמתיחסיתעלמספר
וממילא )מיון(, דחופה רפואה שירותי לקבלת הפונים
בסוג החולים בית ידי על יתר לשימוש חשש קיים לא
רוויה הקהילתית המערכת לאמור, בהמשך זהע פעילות
בפתרונותשהםתחליפייםלקבלתשירותבמרכזלרפואה
דחופה)מלר"ד(,אשרביכולתםלצמצםאתהעומסיםבבתי
מוצע לפיכך יותרע וזמין איכותי שירות ולספק החולים
להחריגתשלוםבעדשירותירפואהדחופה)מיון(מתחולת
ההסדרהמוצעעיחדעםזאת,מוצעלקבועכיהתשלוםבעד
שירותיםאלהלאיעלהעל5%ע81ממחירםהמלאולהסמיך

אתהשריםלהגדילבצושיעורזהע

לסעיף 19 לחוק המוצע

החולים בבתי הניתנים הפרטית הרפואה שירותי
הציבורייםהכללייםכלוליםכיוםבהסדרההתחשבנות
המוצעעיחדעםזאת,בשלהשוניבשירותיםאלה,מוצע
אחר הסדר בצו לקבוע רשאים יהיו השרים כי לקבוע
להתחשבנותבעבורצריכתשירותיבריאותבידיקופות
החוליםבבתיחוליםציבורייםכללייםבמסגרתשירותי
הרפואההפרטיתעכמוכן,מוצעכיקביעהבצוכאמורתחול

החלמהשנהשלאחרהשנהשבהנקבעהצוע

לסעיף 20 לחוק המוצע

בהמשךלהסדריההתחשבנותשנקבעובחקיקהבעבר,
מוצע,גםהפעם,לתתלקופתחוליםוביתחוליםציבורי
כלליאפשרות,תחומהומוגבלתבזמן,לקבועבהסכםבכתב
ביניהם,הסדרהתחשבנותהשונהמהקבועבהסדרהמוצע,
ובלבדשימלאאחרהתנאיםהמפורטיםבסעיףהמוצעע
החולים בתי של הפעולה חופש את להגדיל כדי זאת,
שיטת את ובהסכמה מראש החוליםלקבוע קופות ושל
חלוקת של מנגנונים יצירת תוך ביניהם ההתחשבנות
סיכוניםעעםזאת,מוצעלקבועכמההוראותשאותןחייבים
הצדדיםלהטמיעבהסכםשביניהםוכמההוראותשעליהן
וזאתכדילהביא הצדדיםלהסכםלהתנות, לארשאים
אם המוצעע בחוק הקבועים המדיניות עקרונות ליישום
הסכםכאמוריכלולסעיףהנוגדאתההוראותהאמורות,

אותוסעיףיהיהבבחינתסעיףלאחוקיולכןבטלע
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ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותים )2(
ההסכם, משנות שנה בכל החולים, בבית החולים קופת של
בשיעור שנה, לאותה שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת לעומת
העולהעל6%,תיערךההתחשבנותביניהםבשנהשלאחרמכן,

לפיהוראותחוקזה;

תקופתההסכםלאתהיהמעברליוםל'בכסלוהתשפ"ה )3(
)31בדצמבר2024(;

לקופת לתת החולים בית רשאי יהיה ההסכם במסגרת )4(
החוליםהנחותעלתעריףשלשירותיבריאותהמהוויםלאיותר
ממחציתממחזורההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחולים;
לענייןזה,"מחזורההתחשבנות"-סךכלההיקףהכספישל
השירותיםשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,שרוכשת

קופתהחוליםמביתהחולים;

תשלם החולים שקופת התשלום סך כי יקבע ההסכם )5(
לביתהחוליםהציבוריהכלליבעדרכישתשירותיבריאות,בכל
שנה,לאיפחתמרצפתהצריכהנטוכאמורבסעיפים14)א()1(

ו־15)א()1()א(;

ההסכםיכלולאתהוראותסעיפים16,15ו־18ולאיתנה )6(
עלההוראותכאמורע

ההסכםייחתםביןביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםוהעתק )ב(
ממנויועברלשריםאולמישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,לא
יאוחרמתוםשישהחודשיםמהמועדשבוקיבלוביתהחוליםוקופת
החוליםהודעהעלתקרותהצריכהברוטוכאמורבסעיף10)א(או)ב(

לענייןהשנהשבהנחתםההסכםע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,סברוהשריםכיההסכם )ג(
אינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,
ורשאיםהשרים,לאחרשנתנולצדדיםלהסכםהזדמנותלטעוןאת
החליטו שיירשמו; מנימוקים כולו ההסכם את לבטל טענותיהם,
השריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתםבצירוף

הנימוקיםלהע

ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותים )2(
ההסכם, משנות שנה בכל החולים, בבית החולים קופת של
בשיעור שנה, לאותה שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת לעומת
העולהעל6%,תיערךההתחשבנותביניהםבשנהשלאחרמכן,

לפיהוראותחוקזה;

תקופתההסכםלאתהיהמעברליוםל'בכסלוהתשפ"ה )3(
)31בדצמבר2024(;

לקופת לתת החולים בית רשאי יהיה ההסכם במסגרת )4(
החוליםהנחותעלתעריףשלשירותיבריאותהמהוויםלאיותר
ממחציתממחזורההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחולים;
לענייןזה,"מחזורההתחשבנות"-סךכלההיקףהכספישל
השירותיםשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,שרוכשת

קופתהחוליםמביתהחולים;

תשלם החולים שקופת התשלום סך כי יקבע ההסכם )5(
לביתהחוליםהציבוריהכלליבעדרכישתשירותיבריאות,בכל
שנה,לאיפחתמרצפתהצריכהנטוכאמורבסעיפים14)א()1(

ו־15)א()1()א(;

ההסכםיכלולאתהוראותסעיפים16,15ו־18ולאיתנה )6(
עלההוראותכאמורע

ההסכםייחתםביןביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםוהעתק )ב(
ממנויועברלשריםאולמישהסמיכולכךמביןעובדימשרדיהם,לא
יאוחרמתוםשישהחודשיםמהמועדשבוקיבלוביתהחוליםוקופת
החוליםהודעהעלתקרותהצריכהברוטוכאמורבסעיף10)א(או)ב(

לענייןהשנהשבהנחתםההסכםע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,סברוהשריםכיההסכם )ג(
אינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,
ורשאיםהשרים,לאחרשנתנולצדדיםלהסכםהזדמנותלטעוןאת
החליטו שיירשמו; מנימוקים כולו ההסכם את לבטל טענותיהם,
השריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתםבצירוף

הנימוקיםלהע

למי או לשרים יועברו ההסכמים כי לקבוע מוצע
מתום לאיאוחר משרדיהם, עובדי מבין שהסמיכולכך
שישהחודשיםמהמועדשבוקיבלוביתהחוליםוקופת
החוליםהודעהעלתקרתהצריכהברוטולענייןהשנהשבה
נחתםההסכםעבלילגרועמהאמורלעיללענייןאי־חוקיותו

שלסעיףמסויםבהסכם,אםסברוהשריםשההסכםאינו
עומדבהוראותסעיףקטן)א(לסעיףהמוצע,יודיעועלכך
לאחר רשאים, והשרים החולים, ולבית החולים לקופת
שנתנולצדדיםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,לבטלאת

ההסכםכולומנימוקיםשיירשמוע
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התחשבנות

ביןביתחולים

לביןתאגיד

בריאות

בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,21ע
שבופועלתאגידבריאות,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולם
סכוםמופחתכאמורבסעיפים14)א()3(ו־15)א()1()ג(שייוחסלתאגיד
הבריאות,מסכוםהשווהל־67%ע48מכללהחשבונותשבעדםמשולם
סכוםמופחתכאמור;השריםרשאיםלקבוע,בצו,ביחסלביתחולים
כאמורולתאגידבריאותהפועלבתחומו,לכלאחתמהשנים2021עד2024,
שיעוראחרמכללהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמור,לאחר

שנתנולביתהחוליםולתאגידהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע
אי־תחולה
עלשירותי

בריאות
מסוימים

הוראותחוקזהלאיחולועל-22ע )א(

שירותבריאותהניתןלנפגע,כהגדרתובחוקהתגמולים )1(
לנפגעיפעולותאיבה,התש"ל-71970;

שירותבריאותהניתןלקטיןשאינותושב,לפיהסכםבין )2(
המדינהלביןקופתחוליםאולפיכלהסדרמשפטיאחר;לעניין

זה,"תושב"-כהגדרתובחוקביטוחבריאותממלכתי;

זר,כהגדרתובחוקעובדים שירותבריאותהניתןלעובד )3(
זרים,התשנ"א-81991,הכלולבמסגרתסלהשירותיםשקבעשר
הבריאותלפיהחוקהאמור,אךלמעטשירותהניתןלעובדזר
השוההבישראללפיאשרהורישיוןלישיבתארעימסוגא/1,

כאמורבתקנה6)א(לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-91974;

שירותבריאותהניתןלחייללפיהסכםביןקופתחולים )4(
לביןצבאהגנהלישראל;לענייןזה,"חייל"-כהגדרתובחוק
חובה בשירות חייל למעט התשט"ו-101955, הצבאי, השיפוט
ביטוח לחוק 55 בסעיף כאמור תשלום, בלא שירות בתקופת

בריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלמטופללפיהסכםביןקופתחולים )5(
וביןגוףאחרהאחראילמתןהשירותלמטופל,עלפיחוק,הסכם

אוחוזהביטוח;

לסעיף 21 לחוק המוצע

במטרהלהסדיראתההתחשבנותביןבתיהחולים
ולמנוע הבריאות לתאגידי העירוניים או הממשלתיים
העמסהמוגברתשלשיעוריתשלומיםמופחתיםעלבית
לקבוע, מוצע לגירעונות, לו לגרום ובכך כאמור חולים
ובחוק 2013 ההסדרים בחוק שנקבעו להסדרים בדומה
ההתייעלות2016,כיבביתחוליםשבופועלתאגידבריאות,
לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחת
שיוחסלתאגידיהבריאות,מסכוםהשווהל־67%ע48מכלל
החשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורעכמוכן
מוצעלהסמיךאתהשריםלקבוע,בצו,ביחסלביתחולים
כאמורולתאגידבריאותהפועלבתחומו,לגביכלאחת

החשבונות מכלל אחר שיעור ,2024 עד 2021 מהשנים
שבעדםמשולםסכוםמופחתכאמור,לאחרשנתנולבית

החוליםולתאגידהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע

לסעיף 22 והתוספת לחוק המוצע

בחוק שנקבעו ההתחשבנות להסדרי בדומה
לקבוע מוצע ,2016 ההתייעלות ובחוק 2013 ההסדרים
על יחול לא המוצע החוק לפי ההתחשבנות הסדר כי
קופתהחולים אשר המוצע, בסעיף המנויים השירותים
מספקתבאמצעותרכשמביתחולים,אךאינםנמניםעם
השירותיםשקופתהחוליםמחויבתלספקמכוחחוקביטוח
זר,או בריאותממלכתיעכך,למשל,שירותהניתןלעובד
שירותהניתןלקטיןשאינותושבעבנוסף,מוצעלהחריג

ס"חהתש"ל,עמ'126ע 7

ס"חהתשנ"א,עמ'112ע 8

ק"תהתשל"ד,עמ'112ע 9

ס"חהתשט"ו,עמ'171ע 10
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22א בפרט המפורטים הנפש בריאות משירותי שירות )6(
לתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתי;

סעיפים להוראות בכפוף )מיון(, דחופה רפואה שירותי )7(
16)א()3(ו־18;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצוההסדריםבמשק )8(
המדינה)קביעתשירותיםמוחרגיםוקביעתהפחתות(,התשע"ג-

;112013

שירותבריאותהמנויבתוספת; )9(

בתעריפון שלו שהקוד קורונה במחלקת אשפוז שירות )10(
קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל GOC19 הוא הבריאות משרד

בהודעהברשומות,שהואשירותאשפוזבמחלקתקורונה;

שירותבדיקתנגיףקורונהשהקודשלובתעריפוןמשרד )11(
בהודעה קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל L7172 הוא הבריאות

ברשומות,שהואשירותבדיקתנגיףקורונה;

שירותבריאותהניתןלאדםשאינומבוטחכהגדרתובחוק )12(
ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבדיקתמעבדההמבוצעתבדגימהשנדגמהונשלחה )13(
לביתהחוליםעלידיקופתהחוליםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעורי )ב(
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותו

סעיףקטןשהםפעולותניתוחיותבעלותמאפייניםמיוחדיםע

השריםרשאים,בצו,לשנותאתהתוספתע )ג(

סייגלתחולת
סעיף9לחוק

הפיקוח

הוראותחוקזהיחולועלאףהאמורבסעיף9לחוקהפיקוחע 23ע

22א בפרט המפורטים הנפש בריאות משירותי שירות )6(
לתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתי;

סעיפים להוראות בכפוף )מיון(, דחופה רפואה שירותי )7(
16)א()3(ו־18;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצוההסדריםבמשק )8(
המדינה)קביעתשירותיםמוחרגיםוקביעתהפחתות(,התשע"ג-

;112013

שירותבריאותהמנויבתוספת; )9(

בתעריפון שלו שהקוד קורונה במחלקת אשפוז שירות )10(
קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל GOC19 הוא הבריאות משרד

בהודעהברשומות,שהואשירותאשפוזבמחלקתקורונה;

שירותבדיקתנגיףקורונהשהקודשלובתעריפוןמשרד )11(
בהודעה קבעו, שהשרים נוסף קוד וכל L7172 הוא הבריאות

ברשומות,שהואשירותבדיקתנגיףקורונה;

שירותבריאותהניתןלאדםשאינומבוטחכהגדרתובחוק )12(
ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבדיקתמעבדההמבוצעתבדגימהשנדגמהונשלחה )13(
לביתהחוליםעלידיקופתהחוליםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעורי )ב(
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותו

סעיףקטןשהםפעולותניתוחיותבעלותמאפייניםמיוחדיםע

השריםרשאים,בצו,לשנותאתהתוספתע )ג(

סייגלתחולת
סעיף9לחוק

הפיקוח

הוראותחוקזהיחולועלאףהאמורבסעיף9לחוקהפיקוחע 23ע

22א בפרט המפורטים הנפש בריאות בתחום שירותים
לתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאותממלכתיעכמוכן,
על שהוחרגו שירותים המוצע מההסדר להחריג מוצע
ידיהשריםבצוהסדריםבמשקהמדינה)קביעתשירותים
לקבוע, וכן התשע"ג-2013, הפחתות(, וקביעת מוחרגים
במסגרתתוספתלחוקהמוצע,שירותיםמוחרגיםנוספים
כהוראות בצו, עלידיהשרים שבשניםקודמותהוחרגו
שעה,מכוחחוקההתייעלות2016עעודמוצעלהסמיךאת

השריםלשנות,בצו,אתהתוספתלחוקהמוצעע

צורך, או רצון שאין בריאות שירותי שיש מכיוון
בשלתמריציםשונים,להגבילאתצריכתם,מוצעלהחריג
מההסדרהמוצעגםשירותיםאלו-שירותירפואהדחופה
)מיון(,שירותאשפוזבמחלקתקורונהושירותבדיקתנגיף

קורונהע

מהסדר בריאות שירותי של החרגתם כי יובהר
ההתחשבנותהמוצע,בהתאםלסעיףהמוצע,משמעותה

הפחתתערךהשירותיםשהוחרגומתקרותהצריכהברוטו
המחושבותבהתאםלהסדרע

עודמוצעלהסמיךאתהשריםלקבוע,בצו,שיעורי
תשלוםהנמוכיםמהמחירהמלאבעבורצריכתהשירותים
שנקבע המופחת לסכום בדומה וזאת כאמור, שהוחרגו

לשירותירפואהדחופה)מיון(ע

לסעיף 23 לחוק המוצע

זה חוק "הוחל שאם קובע הפיקוח לחוק 9 סעיף
חיקוק כל הוראות עליו יחולו לא שירות, או מצרך על
אחרהמסדירקביעתמחירושינוימחיר;ואולםאםלפי
החיקוקהאחרטעונהקביעתהמחיראושינויואישורים
שנקבעובו,תהיההקביעהלפיחוקזהטעונהאישורגם
שונים הבריאות ששירותי מכיוון האחר"ע החיקוק לפי
בעיקרםמשירותיםרגיליםהניתניםלצרכניםפרטייםעל
ידיגופיםמסחרייםהפועליםלמטרותרווח,ואסדרתםשל
התשלומיםוהתחשבנותבעבורשירותיהבריאותבמסגרת

ק"תהתשע"ג,עמ'1268ע 11
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הוראות
מיוחדות

לעניין
תשלום

בעדשירותי
בריאותבשל

השלכותנגיף
הקורונה

עלאףהוראותסעיפים15,14ו־22)א()10(-24ע )א(

בשנת2021-יופחתמהתשלוםשלקופתהחוליםלבית )1(
החוליםהציבוריהכלליבעדשירותאשפוזבמחלקתקורונהסכום
השווהל־80%מסכוםההפרשהחיובישביןרצפתהצריכהברוטו
בעבורכללסוגישירותיהבריאותוביןהיקףהפעילותשלשירותי
הבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכללי
באותההשנה,למעטשירותיבריאותכאמורבסעיף22)א()7(ו־)10(,
ובלבדשהיקףהפעילותכאמורהיהנמוךמרצפתהצריכהברוטו

כאמור;

מהתשלום יופחת ,2024 עד 2022 מהשנים אחת בכל )2(
שלקופתהחוליםלביתהחוליםהציבוריהכלליבעדשירות
אשפוזבמחלקתקורונה,סכוםהשווהל־80%מסכוםההפרש
החיובישביןרצפתהצריכהברוטובעבורשירותדיפרנציאלי
ושירותבריאותאחרותקרתהצריכהברוטובעבורשירותאשפוז
במחלקותפנימיות,וביןהיקףהפעילותשלשירותיהבריאות
באותה כללי הציבורי החולים בבית החולים קופת שצרכה
השנה,למעטשירותיבריאותכאמורבסעיף22)א()7(ו־)10(,ובלבד
שהיקףפעילותזההיהנמוךמסכוםרצפתהצריכהברוטובעבור
שירותדיפרנציאליושירותבריאותאחרותקרתהצריכהברוטו

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיותע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(וסעיפים14ו־15,ראוהשריםכי )ב(
השלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכתשירותי
בריאותבבתיהחוליםהציבורייםהכללייםעלידיקופותהחולים
רשאים ,2019 בשנת הבריאות שירותי צריכת לעומת 2021 בשנת
הםלקבוע,בצו,כיבשנת2021ישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
הציבורייםהכללייםשיעורתשלוםמזעריאושיעורתשלוםמרבי,כפי

שיקבעובצוע

בסעיףזה,"היקףהפעילות"-סכוםהשווהלמכפלתשירותי )ג(
הבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחוליםהציבוריהכלליבשנה

מסוימת,במחירםברוטוע

החוקהמוצעובמסגרתחוקהפיקוחהיאנדבךמשמעותי
בתכנוןמערכתהבריאותהציבורית,מוצעלקבועשהוראות
החוקהמוצע,ובכללזההוראותהנוגעותלקביעתתשלום
מופחתכדוגמתהוראותסעיפים18,15,14ו־22)ב(לחוק
המוצע,יחולועלאףהוראותסעיף9לחוקהפיקוח,וזאת

אףעלפישחוקהפיקוחהוחלעלשירותיהבריאותע

יחדעםזאתוכאמורלעיל,מוצעבהקשרזהבמסגרת
סעיף5)ב(לחוקהמוצעלקבועמנגנוןולפיובמקרהשבו
הופחתומחיריהשירותיםהרפואייםכפישהםמפורסמים
את להגדיל השרים רשאים הבריאות, משרד בתעריפון
תקרתהצריכהנטוביחסלתקרתהצריכהברוטו,מהשיביא
את ומשקפות המוצע בהסדר הקבועות שההנחות לכך

ההנחותשניתנובפועל,יצטמצמוע

לסעיף 24 לחוק המוצע

עלרקעהתפשטותנגיףהקורונה,וכדישקופתחולים
לאתידרשלשלםלביתחוליםציבוריכלליתשלוםכפול
הכוללאתרצפתהצריכהנטווגםאתהתשלוםבעבור
מבוטחיההמאושפזיםבמחלקותהקורונה,מוצעלקבועכי
במקרהשבוקופתחוליםצרכהבביתחוליםציבוריכללי
שירותיבריאותמתחתלרצפתהצריכהברוטו,יקוזזאותו
הקופהוביןרצפת אותה של שביןסךהצריכה ההפרש
הרכש,מהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםבעד

שירותיאשפוזבמחלקותקורונהע

נוסףעלכך,בשלהתפשטותנגיףהקורונהחלשינוי
החולים בבתי הבריאות שירותי בצריכת משמעותי
הציבורייםהכלליים,הכוללירידהבפעילותהאלקטיבית
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית
)תיקוניחקיקה,

להשגתיעדי
התקציב

לשנות
התקציב2017

ו–2018(

התקציב25ע יעדי להשגת )תיקוניחקיקה ההתייעלותהכלכלית בחוק
לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-122016-

בסעיף73- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"עד2020"יבוא"עד2024"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםבשנים2021עד2024, ")ג(
בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

2019תהיהשנת 2021ו־2022-שנת בשנים )1(
הבסיס;

2021תהיהשנת 2023ו־2024-שנת בשנים )2(
הבסיס;";

בסעיף74- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בכלאחתמהשנים2017עד2019" )א(
יבוא"והשנים2021עד2024";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

כי השרים ראו )א(, קטן סעיף הוראות אף על ")א2(
השלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכת
שירותיאשפוזפסיכיאטרייםבבתיהחוליםהפסיכיאטריים
עלידיקופותהחוליםבשנת2021לעומתצריכתשירותי
האשפוזהפסיכיאטרייםבשנת2019,רשאיםהםלקבוע,
בצו,כיבשנת2021ישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
הפסיכיאטרייםשיעורתשלוםמזעריאושיעורתשלום

מרבי,כפישיקבעובצוע";

בסעיף76)א()4(,במקום"ליוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר )3(
2020("יבוא"ליוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(";

במקוםסעיף78יבוא: )4(

"פרקו'-
תחולה

בריאות78ע שירותי על יחולו א' סימן הוראות )א(
שרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליעד

יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית
)תיקוניחקיקה,

להשגתיעדי
התקציב

לשנות
התקציב2017

ו–2018(

התקציב25ע יעדי להשגת )תיקוניחקיקה ההתייעלותהכלכלית בחוק
לשנותהתקציב2017ו–2018(,התשע"ז-122016-

בסעיף73- )1(

בכותרתהשוליים,במקום"עד2020"יבוא"עד2024"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםבשנים2021עד2024, ")ג(
בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

2019תהיהשנת 2021ו־2022-שנת בשנים )1(
הבסיס;

2021תהיהשנת 2023ו־2024-שנת בשנים )2(
הבסיס;";

בסעיף74- )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"בכלאחתמהשנים2017עד2019" )א(
יבוא"והשנים2021עד2024";

אחריסעיףקטן)א1(יבוא: )ב(

כי השרים ראו )א(, קטן סעיף הוראות אף על ")א2(
השלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכת
שירותיאשפוזפסיכיאטרייםבבתיהחוליםהפסיכיאטריים
עלידיקופותהחוליםבשנת2021לעומתצריכתשירותי
האשפוזהפסיכיאטרייםבשנת2019,רשאיםהםלקבוע,
בצו,כיבשנת2021ישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
הפסיכיאטרייםשיעורתשלוםמזעריאושיעורתשלום

מרבי,כפישיקבעובצוע";

בסעיף76)א()4(,במקום"ליוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר )3(
2020("יבוא"ליוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(";

במקוםסעיף78יבוא: )4(

"פרקו'-
תחולה

בריאות78ע שירותי על יחולו א' סימן הוראות )א(
שרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליעד

יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

דחופה רפואה בפעילות ירידה לצד החולים בתי של
)מיון(ופעילויותנוספות,ועלייהבאשפוזמטופליםחולי
קורונהעשינויזהגורםלחוסרודאותבמערכתהבריאות
אשרנמשךגםבשנת2021עבשלכךוכדישניתןיהיהלתת
מענהבמקרהשלהמשךמגמתהשינויהמשמעותיבצריכת
השירותים,מוצעלהסמיךאתהשריםלקבוע,בצו,לעניין
שנהזו,שיעורתשלוםמזעריאומרבישאותוישלמוקופות
החוליםלבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,וזאתאםראו
השריםכיהשלכותנגיףהקורונההביאולירידהאולעלייה
בצריכתשירותיבריאותבבתיהחוליםהציבורייםהכלליים
עלידיקופותהחולים,לעומתצריכתשירותיהבריאות

בשנת2019ע

לסעיף 25 לחוק המוצע

שירותי לרכש מותאם המוצע ההתחשבנות הסדר
בריאותהגוףבבתיחוליםציבורייםכללייםואינוכולל
נוכח הנפשע בריאות בתחום השירותים רכש נושא את
שירותים של וצריכה אספקה של הייחודיים האפיונים
בתחוםזה,שבובדרךכלל,תקופתהאשפוזממושכתיותר
במסגרת נקבעו, נמוכה, האשפוז של השולית והעלות
2013ובחוק הסדריהתחשבנותקודמיםבחוקההסדרים
ההתייעלות2016,סימןנפרדובוהסדרמפורטנפרדלכללי
התחשבנותביןקופותהחוליםלביןבתיהחוליםהציבוריים
הפסיכיאטרייםוהכללייםשבהםישמחלקהפסיכיאטרית

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשפ"א,עמ'20ע 12
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הוראותסימןב'יחולועלשירותיאשפוז)ב( )1(
בבית חולים קופת שרכשה פסיכיאטריים
חוליםפסיכיאטריעדיוםל'בכסלוהתשפ"ה

)31בדצמבר2024(ע

השריםרשאיםלהאריך,בצו,אתהמועד )2(
האמורבפסקה)1(בשנהנוספתע

לפי בצו המועד את השרים האריכו )3(
פסקה)2(,יחולוהוראותסימןזה,לענייןשנת

2025,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הבסיס שנת  ,2 025 בשנת )א(
כמשמעותהבסעיף73תהיהשנת2021;

תקופתההסכםכמשמעותהבסעיף )ב(
76)א()4(לאתהיהמעברליוםי"אבטבת

התשפ"ו)31בדצמבר2025(ע"

ביצוע
ותקנות

השריםממוניםעלביצועחוקזהוהםרשאיםלהתקיןתקנותבכל26ע
ענייןהנוגעלביצועוע

תחילה
ותחולה

)1בינואר2021(27ע תחילתושלחוקזהביוםי"זבטבתהתשפ"א )א(
והוראותיויחולועלשירותיבריאותשרכשהקופתחוליםבביתחולים
2024(,ואולם )31בדצמבר ציבוריכלליעדיוםל'בכסלוהתשפ"ה

הוראותסעיף9ימשיכולחולגםלאחרהמועדהאמורע

השריםרשאיםלהאריך,בצו,אתהמועדהאמורבסעיףקטן)א( )ב(
בשנהנוספתע

האריכוהשריםאתהמועד,בצו,לפיסעיףקטן)ב(,יחולוהוראות )ג(
חוקזה,לענייןשנת2025,בשינוייםאלה:

הנפש, לבריאות המרפאות לבין החולים קופות בין וכן
הסדר כי מוצע פסיכיאטריע אשפוז שירותי רכש לעניין
ההתחשבנותהקודםשנקבעבחוקההתייעלות2016יחול
,2024 2021עד בנוגעלשירותיבריאותהנפשגםבשנים
בכמהשינוייםוהתאמות,ולצורךכךמוצעיםכמהתיקונים

עקיפיםבחוקההתייעלות2016ע

לעניין הבסיס ששנת לקבוע מוצע זה בכלל
ההתחשבנותבשנים2021ו־2022תהיהשנת2019ושנת
תהיה ו־2024 2023 בשנים ההתחשבנות לעיין הבסיס
לחוק 24)ב(  בסעיף המוצע להסדר ובדומה ,2021 שנת
להסמיך מוצע - הגוף בריאות שירותי לעניין המוצע
אתהשריםלקבוע,בצו,לענייןשנת2021,שיעורתשלום
מזעריאומרבישאותוישלמוקופותהחוליםלבתיהחולים
נגיף השלכות כי השרים ראו אם וזאת הפסיכיאטריים,
הקורונההביאולירידהאולעלייהבצריכתשירותיאשפוז
פסיכיאטרייםבבתיהחוליםהפסיכיאטרייםעלידיקופות
החולים,לעומתצריכתשירותיהאשפוזהפסיכיאטריים

בשנת2019ע

כמוכןמוצעלהסמיךאתהשריםלהאריךבצואת
אשפוז שירותי רכש לעניין האמור ההתחשבנות הסדר
פסיכיאטריים,בשנהנוספת,כךשיחולעלשירותיאשפוז
פסיכיאטרייםשרכשהקופתחוליםבביתחוליםפסיכיאטרי
עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר2025(עלענייןזה,
מוצעכיבשנת2025יחולההסדרבשינוייםהמחויביםע

ובשינוייםכמפורטבסעיף78)ב()3(המוצעלחוקההתייעלות
2016,כפישמובאבסעיף25)4(לחוקהמוצעע

לסעיף 26 לחוק המוצע

החוק ביצוע על ממונים השרים כי לקבוע מוצע
הנוגע עניין בכל תקנות להתקין רשאים והם המוצע

לביצועוע

לסעיף 27 לחוק המוצע

המוצע החוק של תחילתו מועד את לקבוע מוצע
תחולת ואת ,)2021 בינואר 1( התשפ"א בטבת י"ז ליום
ההוראותהקבועותבו,למעטהוראותסעיף9לחוקהמוצע,
בבית חולים קופת ידי על שנרכשו בריאות שירותי על
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)4(,במקום 1,בהגדרה"תוספתריאלית",בפסקה בסעיף )1(
"לשנת2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2024ו־2025";

בסעיף2)א(- )2(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

אחריפסקה)2(יקראו: )ב(

בשנת ברוטו הצריכה תקרת - 2025 בשנת )3("
2024,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנה,תוספת
תקרות מסך 2%ע0 של בשיעור ותוספת ריאלית

הצריכהברוטולשנת2024ע";

"2024 2021עד 5)א(,במקום"בכלאחתמהשנים בסעיף )3(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף6- )4(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בפסקה)1()ג(- )ב(

יקראו ו־2024" 2023 "בשנים במקום ברישה, )1(
"בשנים2023עד2025";

בפסקתמשנה)1(,במקום"ולענייןשנת2024" )2(
יקראו"ולענייןהשנים2024ו־2025";

בפסקה)2()ב(,במקום"בשנים2022עד2024"יקראו )ג(
"בשנים2022עד2025";

בסעיף7,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024"יקראו )5(
"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף10- )6(

בסעיףקטן)ב(,במקום"כלאחתמהשנים2022עד )א(
2024"יקראו"כלאחתמהשנים2022עד2025";

)4(,במקום 1,בהגדרה"תוספתריאלית",בפסקה בסעיף )1(
"לשנת2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2024ו־2025";

בסעיף2)א(- )2(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

אחריפסקה)2(יקראו: )ב(

בשנת ברוטו הצריכה תקרת - 2025 בשנת )3("
2024,בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנה,תוספת
תקרות מסך 2%ע0 של בשיעור ותוספת ריאלית

הצריכהברוטולשנת2024ע";

"2024 עד 2021 5)א(,במקום"בכלאחתמהשנים בסעיף )3(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף6- )4(

ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )א(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בפסקה)1()ג(- )ב(

יקראו ו־2024" 2023 "בשנים במקום ברישה, )1(
"בשנים2023עד2025";

בפסקתמשנה)1(,במקום"ולענייןשנת2024" )2(
יקראו"ולענייןהשנים2024ו־2025";

בפסקה)2()ב(,במקום"בשנים2022עד2024"יקראו )ג(
"בשנים2022עד2025";

בסעיף7,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024"יקראו )5(
"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף10- )6(

בסעיףקטן)ב(,במקום"כלאחתמהשנים2022עד )א(
2024"יקראו"כלאחתמהשנים2022עד2025";

חוליםציבוריכללי,עדיוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר
בצו להאריך רשאים יהיו שהשרים מוצע בנוסף 2024(ע
אתתקופתהסדרההתחשבנותהמוצעבשנהנוספת,כך
שיחולעלשירותיבריאותשצרכוקופותהחוליםבבתי
החוליםהציבורייםהכללייםעדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31
בדצמבר2025(,בשינוייםכמפורטבסעיףהמוצע,ובכללם
אלה:תקרתהצריכהברוטולשנת2025תהאתקרתהצריכה
שנה, לאותה עדכון שיעור בתוספת 2024 לשנת ברוטו
תקרות מסך 2%ע0 של בשיעור ותוספת ריאלית תוספת
הצריכהברוטולשנת2024;רצפותהצריכהברוטובעבור
בהתאם יהיו אחר בריאות ושירות דיפרנציאלי שירות
להוראותסעיף6)1()ג(לחוקהמוצע;התשלוםבעבורשירות

אשפוזבמחלקהפנימיתבביתחוליםציבוריכללייהיה
ותוספת המוצע, לחוק 15)א()2( סעיף להוראות בהתאם
התשלוםלמחלקותהפנימיותכמשמעותהבסעיף15)ב()1(
לחוקהמוצעתשולםבהתאםלהוראותסעיף15)ב()2()ב(

לחוקהמוצעע

בעניין המוצע, לחוק 9 סעיף לפי שההסדר מוצע 
התשלוםהחודשיהקבועשיעבירהמוסדלביטוחלאומי
קבוע הסדר יהיה הכלליים, הציבוריים החולים לבתי
הרצון בשל וזאת המוגבלת, התחולה מהוראת שיוחרג
החולים לבתי תקציבית וודאות פיננסית יציבות ליצור

הציבורייםהכללייםע
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בסעיףקטן)ג(,במקום"באחתמהשנים2022עד2024" )ב(
יקראו"באחתמהשנים2022עד2025";

בסעיףקטן)ד(,במקום"לשנים2023ו־2024"יקראו )ג(
"לשנים2023עד2025";

בסעיף14- )7(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים )א(
2021עד2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים )ב(
2021עד2024",יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף15- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

2021עד ברישה,במקום"בכלאחתמהשנים )1(
2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

"2024 עד 2022 "בשנים במקום ,)2( בפסקה )2(
יקראו"בשנים2022עד2025";

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)1(,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד )1(
2024"יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025";

)2()ב(,במקום"בשנים2022עד2024" בפסקה )2(
יקראו"בשנים2022עד2025";

בסעיף17)ב(,במקום"לגביהשנים2021עד2024"יקראו )9(
"לגביהשנים2021עד2025";

31( התשפ"ה בכסלו ל' "ליום במקום 20)א()3(, בסעיף )10(
)31בדצמבר 2024("יקראו"ליוםי"אבטבתהתשפ"ו בדצמבר

;")2025

בסעיף21,במקום"לכלאחתמהשנים2021עד2024"יקראו )11(
"לכלאחתמהשנים2021עד2025";

בסעיף24)א()2(,במקום"בכלאחתמהשנים2021עד2024" )12(
יקראו"בכלאחתמהשנים2021עד2025"ע
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תוספת
)סעיף22)א()9((

שירותי בריאות מוחרגים

קודהשירותשםהשירות

L0167תוספתבעדהאבזרלהשתלתסוגראוזניותעלייהשמאלי1

L0168תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילנפגעיחוטשדרה2

3ALSתוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילחוליL0169

כבד4 בגידולי ,SITR פנימי, קרניתי לטיפול Y90 בעד תוספת
Y90באמצעות

L0280

L0300תוספתבעדהאבזרלתיקוןמלעורישלהמסתםהדו–צניפי5

L0797תוספתבעדמשאבהלהזרקהתת–עוריתשלאפומורפין6

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבלגירויעצבשדרתי/שורשי/7
היקפי

L4583

L9638תוספתבעדדפיברוטייד,מבוגר,תעריףלמחזורטיפול8

L9639תוספתבעדדפיברוטייד,דפיטליו,ילד,תעריףלמחזורטיפול9

D0210צילוםשיניים-סטטוסמלא10

D0220צילוםפריאפיקלי11

D0230צילוםפריאפיקלי,כלשןנוספת12

D0240צילוםאוקולוזלי13

D0330צילוםפנורמי14

D1110סילוקאבנית,מבוגר,לכלהפה,כוללהדרכה15

D1120סילוקאבנית,ילד,לכלהפה,כוללהדרכה16

D1206טיפולמקומיבלכתפלואוריד,תעריףלכלהפה17

D1208טיפולמקומיבג'לפלואוריד,תעריףלכלהפה18

D1351איטוםחריצים,לשן19

D1510שומרמקוםקבוע-התקנה20

D2140שחזוראמלגם-משטח1,משנןראשוני/קבוע21

D2150שחזוראמלגם-2משטחים,משנןראשוני/קבוע22

D2160שחזוראמלגם-3משטחים,משנןראשוני/קבוע23

D2161שחזוראמלגם-4משטחיםאויותר,משנןראשוני/קבוע24

D2330שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןקדמית25

D2331שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןקדמית26

תוספת
)סעיף22)א()9((

שירותי בריאות מוחרגים

קודהשירותשםהשירות

L0167תוספתבעדהאבזרלהשתלתסוגראוזניותעלייהשמאלי1

L0168תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילנפגעיחוטשדרה2

3ALSתוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבסרעפתילחוליL0169

כבד4 בגידולי ,SITR פנימי, קרניתי לטיפול Y90 בעד תוספת
Y90באמצעות

L0280

L0300תוספתבעדהאבזרלתיקוןמלעורישלהמסתםהדו–צניפי5

L0797תוספתבעדמשאבהלהזרקהתת–עוריתשלאפומורפין6

תוספתבעדהאבזרלהשתלתקוצבלגירויעצבשדרתי/שורשי/7
היקפי

L4583

L9638תוספתבעדדפיברוטייד,מבוגר,תעריףלמחזורטיפול8

L9639תוספתבעדדפיברוטייד,דפיטליו,ילד,תעריףלמחזורטיפול9

D0210צילוםשיניים-סטטוסמלא10

D0220צילוםפריאפיקלי11

D0230צילוםפריאפיקלי,כלשןנוספת12

D0240צילוםאוקולוזלי13

D0330צילוםפנורמי14

D1110סילוקאבנית,מבוגר,לכלהפה,כוללהדרכה15

D1120סילוקאבנית,ילד,לכלהפה,כוללהדרכה16

D1206טיפולמקומיבלכתפלואוריד,תעריףלכלהפה17

D1208טיפולמקומיבג'לפלואוריד,תעריףלכלהפה18

D1351איטוםחריצים,לשן19

D1510שומרמקוםקבוע-התקנה20

D2140שחזוראמלגם-משטח1,משנןראשוני/קבוע21

D2150שחזוראמלגם-2משטחים,משנןראשוני/קבוע22

D2160שחזוראמלגם-3משטחים,משנןראשוני/קבוע23

D2161שחזוראמלגם-4משטחיםאויותר,משנןראשוני/קבוע24

D2330שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןקדמית25

D2331שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןקדמית26



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1320

קודהשירותשםהשירות

D2332שחזורמחומרמרוכב-3משטחים,שןקדמית27

D2335שחזורמחומרמרוכב-4משטחיםאויותר,שןקדמית28

D2390שחזורמחומרמרוכב,כותרתשןקדמית29

D2391שחזורמחומרמרוכב-משטח1,שןאחורית30

D2392שחזורמחומרמרוכב-2משטחים,שןאחורית31

D2393שחזורמחומרמרוכב-3משטחים,שןאחורית32

D2394שחזורמחומרמרוכב-4משטחיםאויותר,שןאחורית33

D2710כתרעלבסיסשרף,מוכןבצורהלאישירה,מבושל34

D2752כתרחרסינהמאוחהלמתכתחציאצילה,הכנהוהתקנה35

D2920הדבקהחוזרתשלכתרמשחזר36

D2950בנייתתווך,כוללפיניםלסוגיהם37

D2952מבנהיצוקבתוספתלכתר38

D2975כיפתשורש,הכנהוהתקנה39

D2980כתר-תיקוןוהתקנה40

D3220קיטועמוךשןנשירהאוקבועה41

D3230טיפולשורש-שןנשירה,מילויבחומרנספג,לאכוללשחזורסופי42

D3310טיפולשורש-שןקדמית,לאכוללשחזורסופי43

D3320טיפולשורש-שןמלתעה,לאכוללשחזורסופי44

D3330טיפולשורש-שןטוחנת,לאכוללשחזורסופי45

D3346טיפולשורשחוזר-שןקדמית46

D3347טיפולשורשחוזר-שןמלתעה47

D3348טיפולשורשחוזר-שןטוחנת48

D3351אפקסיפיקציה49

סתימה50 כולל קדמית, שן אפיקואקטומי- כריתתחודהשורש,
רטרוגרדית

D3410

כריתתחודהשורש,אפיקואקטומי-שןמלתעה,שורשראשון,51
כוללסתימהרטרוגרדית

D3421

כריתתחודהשורש,אפיקואקטומי-שןטוחנת,שורשראשון,52
כוללסתימהרטרוגרדית

D3425

D3450כריתתשורש53

D3920פיצולשורשים,המיסקציה,לאכוללטיפולשורש54
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קודהשירותשםהשירות

צמודות55 יותר או שיניים 4 - ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
ברבעפה

D4210

D4211ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה-3-1שינייםצמודותברבעפה56

D4240הרמתמתלהעםהחלקתשורשים,רבעפה57

D4249הארכתכותרת58

D4341הקצעתשורשים,4שינייםאויותרברבעפה59

D5110תותבתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה60

D5120תותבתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה61

D5130תותבתמיידיתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה62

D5140תותבתמיידיתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה63

D5211תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה64

D5212תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה65

D5213תותבתחלקיתעליונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה66

D5214תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה67

D5225תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה68

D5226תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה69

D5281תותבתחלקיתחד–צדדיתנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה70

D5410התאמתתותבתשלמהעליונהנשלפת71

D5411התאמתתותבתשלמהתחתונהנשלפת72

D5421התאמתתותבתחלקיתעליונהנשלפת73

D5422התאמתתותבתחלקיתתחתונהנשלפת74

D5511תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת75

D5512תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת76

D5520החלפתשןשבורה/חסרהבתותבתשלמהנשלפת,תעריףלשן77

D5611תיקוןבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפתמשרף78

D5612תיקוןבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפתמשרף79

D5621תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתתחתונהנשלפת80

D5622תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתעליונהנשלפת81

D5630תיקון/החלפתוובתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלוו82

D5640החלפתשןשבורהבתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלשן83

D5650הוספתשןלתותבתחלקיתנשלפת84

D5660הוספתוולתותבתחלקיתנשלפת85

קודהשירותשםהשירות

צמודות55 יותר או שיניים 4 - ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה
ברבעפה

D4210

D4211ג'ינג'יבקטומיה/ג'ינג'יבופלסטיה-3-1שינייםצמודותברבעפה56

D4240הרמתמתלהעםהחלקתשורשים,רבעפה57

D4249הארכתכותרת58

D4341הקצעתשורשים,4שינייםאויותרברבעפה59

D5110תותבתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה60

D5120תותבתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה61

D5130תותבתמיידיתשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה62

D5140תותבתמיידיתשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה63

D5211תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה64

D5212תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסשרף,הכנהוהתאמה65

D5213תותבתחלקיתעליונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה66

D5214תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה67

D5225תותבתחלקיתעליונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה68

D5226תותבתחלקיתתחתונהנשלפת-בסיסגמיש,הכנהוהתאמה69

D5281תותבתחלקיתחד–צדדיתנשלפת-יציקתמתכת,הכנהוהתאמה70

D5410התאמתתותבתשלמהעליונהנשלפת71

D5411התאמתתותבתשלמהתחתונהנשלפת72

D5421התאמתתותבתחלקיתעליונהנשלפת73

D5422התאמתתותבתחלקיתתחתונהנשלפת74

D5511תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת75

D5512תיקוןשברבבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת76

D5520החלפתשןשבורה/חסרהבתותבתשלמהנשלפת,תעריףלשן77

D5611תיקוןבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפתמשרף78

D5612תיקוןבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפתמשרף79

D5621תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתתחתונהנשלפת80

D5622תיקוןשלדיצוקשלתותבתחלקיתעליונהנשלפת81

D5630תיקון/החלפתוובתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלוו82

D5640החלפתשןשבורהבתותבתחלקיתנשלפת,תעריףלשן83

D5650הוספתשןלתותבתחלקיתנשלפת84

D5660הוספתוולתותבתחלקיתנשלפת85
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הוספתשן/וולתותבתחלקיתנשלפת,שן/וושניומעלהבאותה86
ישיבה

D5699

D5710חידושבסיסתותבתשלמהעליונהנשלפת87

D5711חידושבסיסתותבתשלמהתחתונהנשלפת88

D5720חידושבסיסתותבתחלקיתעליונהנשלפת89

D5721חידושבסיסתותבתחלקיתתחתונהנשלפת90

D5730ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במרפאה91

D5731ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במרפאה92

D5740ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במרפאה93

D5741ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במרפאה94

D5750ריפודתותבתשלמהעליונהנשלפת,במעבדה95

D5751ריפודתותבתשלמהתחתונהנשלפת,במעבדה96

D5760ריפודתותבתחלקיתעליונהנשלפת,במעבדה97

D5761ריפודתותבתחלקיתתחתונהנשלפת,במעבדה98

D5810תותבתבינייםשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה99

D5811תותבתבינייםשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה100

D5820תותבתבינייםחלקיתעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה101

D5821תותבתבינייםחלקיתתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה102

D5863תותבתעלשורשיםשלמהעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה103

D5864תותבתעלשורשיםחלקיתעליונהנשלפת,הכנהוהתאמה104

D5865תותבתעלשורשיםשלמהתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה105

D5866תותבתעלשורשיםחלקיתתחתונהנשלפת,הכנהוהתאמה106

החלפתחלקשניתןלהחלפהבמחברחצימדויקאומדויק,רכיב107
זכרי/נקבי,עלשןלתותבתנשלפת

D5867

החדרה108 לאחר מחבר רכיבי לחיבור נשלפת תותבת התאמת
כירורגיתשלשתלדנטלי

D5875

D6010שתלדנטלי,שלבא':החדרהכירורגיתשלגוףהשתל109

D6011שתלדנטלי,שלבב':חשיפתהשתללחיבורכיפתריפוי/מבנה110

מבנהמחברחצימדויקעלשתללתותבתנשלפת,הכנהוהתקנה,111
כוללהתקנתרכיביהמחבר

D6052

D6056מבנהטרומילשתלדנטלי112

החלפתחלקבמחברחצימדויקאומדויק,רכיבזכרי/נקבי,על113
שתל/מבנהלשתלהתומךבתותבת

D6091

D6092הדבקהחוזרתשלכתרנתמךשתל/שןשנפל114
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D6100הוצאהכירורגיתשלשתלדנטלי115

תותבתשלמהעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,116
הכנהוהתאמה

D6110

על117 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה שלמה תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6111

תותבתחלקיתעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,118
הכנהוהתאמה

D6112

על119 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה חלקית תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6113

D7111עקירה,שאריתכותרתית-שןנשירה,תעריףלשן120

D7140עקירה,שןשבקעהאושורשחשוף,תעריףלשן121

עקירהכירורגית-שןשבקעהלחללהפה,הדורשתהרמתמתלה,122
תעריףלשן

D7210

D7220עקירהכירורגית-שןכלואהברקמהרכה,תעריףלשן123

D7230עקירהכירורגית-שןכלואהחלקיתברקמהקשה,תעריףלשן124

D7240עקירהכירורגית-שןכלואהבמלואהברקמהקשה,תעריףלשן125

D7270קיבועשינייםאוהחזרהלמכתשיתלאחרחבלה126

D7280חשיפתשןכלואהמסיבותאורתודונטיות,כוללהדבקתסמכים127

D7310אלבאולופלסטיקהעםעקירות,4שינייםאויותרברבעפה128

D7311אלבאולופלסטיקהעםעקירות,3-1שינייםברבעפה129

D7320אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,4שינייםאויותרברבעפה130

D7321אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,3-1שינייםברבעפה131

D7340העמקתהוסטיבולום,וסטיבולופלסטי,ריפוישניוני132

D7450כריתתציסטהבלסת133

D7960פרנולקטומי134

D8050טיפולאורתודונטימניעתי,כוללעלידיסנטרון135

לשנת136 עלות ,18-12 גילאי עלומים, למשנן מלא שיניים יישור
טיפולים,עד3שנים

D8080

137D8080קודדיווחבמהלךהשימושבקודD8089

D8210טיפולבהתקןדנטלינשלף138

D9110עזרהראשונה-טיפולבכאבשיניים139

D9220הרדמהכלליתלטיפולשיניים,בנוכחותמרדים-עדשעה140

הרדמהכלליתלטיפולשינייםמורכב,בנוכחותמרדים-מעל141
שעה

D9221

D9230"אנלגזיה,כוללניטרוס,לאכוללטיפולדנטלי142

קודהשירותשםהשירות

D6100הוצאהכירורגיתשלשתלדנטלי115

תותבתשלמהעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,116
הכנהוהתאמה

D6110

על117 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה שלמה תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6111

תותבתחלקיתעליונהנשלפתנתמכתשתלים/מבניםעלשתלים,118
הכנהוהתאמה

D6112

על119 שתלים/מבנים נתמכת נשלפת תחתונה חלקית תותבת
שתלים,הכנהוהתאמה

D6113

D7111עקירה,שאריתכותרתית-שןנשירה,תעריףלשן120

D7140עקירה,שןשבקעהאושורשחשוף,תעריףלשן121

עקירהכירורגית-שןשבקעהלחללהפה,הדורשתהרמתמתלה,122
תעריףלשן

D7210

D7220עקירהכירורגית-שןכלואהברקמהרכה,תעריףלשן123

D7230עקירהכירורגית-שןכלואהחלקיתברקמהקשה,תעריףלשן124

D7240עקירהכירורגית-שןכלואהבמלואהברקמהקשה,תעריףלשן125

D7270קיבועשינייםאוהחזרהלמכתשיתלאחרחבלה126

D7280חשיפתשןכלואהמסיבותאורתודונטיות,כוללהדבקתסמכים127

D7310אלבאולופלסטיקהעםעקירות,4שינייםאויותרברבעפה128

D7311אלבאולופלסטיקהעםעקירות,3-1שינייםברבעפה129

D7320אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,4שינייםאויותרברבעפה130

D7321אלבאולופלסטיקהבלאעקירות,3-1שינייםברבעפה131

D7340העמקתהוסטיבולום,וסטיבולופלסטי,ריפוישניוני132

D7450כריתתציסטהבלסת133

D7960פרנולקטומי134

D8050טיפולאורתודונטימניעתי,כוללעלידיסנטרון135

לשנת136 עלות ,18-12 גילאי עלומים, למשנן מלא שיניים יישור
טיפולים,עד3שנים

D8080

137D8080קודדיווחבמהלךהשימושבקודD8089

D8210טיפולבהתקןדנטלינשלף138

D9110עזרהראשונה-טיפולבכאבשיניים139

D9220הרדמהכלליתלטיפולשיניים,בנוכחותמרדים-עדשעה140

הרדמהכלליתלטיפולשינייםמורכב,בנוכחותמרדים-מעל141
שעה

D9221

D9230"אנלגזיה,כוללניטרוס,לאכוללטיפולדנטלי142
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פרק ג': הלוואות לדיור
תיקוןחוק

הלוואותלדיור
בחוקהלוואותלדיור,התשנ"ב-131992)בפרקזה-חוקהלוואותלדיור(-4ע

בסעיף4,בסופויבוא"ובתנאישמחירהדירהשבעדהניתנתההלוואהלאיעלה )1(
על2מיליוןשקליםחדשים";

בסעיף4א)ד(,בסופויבוא"ובתנאישמחירהדירהשבעדהניתנתההלוואהלא )2(
יעלהעל2מיליוןשקליםחדשים"ע

פרקג'-תחילה
והוראתמעבר

תחילתםשלסעיפים4ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיורכנוסחםבסעיף4לחוקזה,5ע )א(
ביוםכ"חבאדרא'התשפ"ב)1במרס2022()בסעיףזה-יוםהתחילה(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיפים4ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיור )ב(
כנוסחםערביוםהתחילה,ימשיכולחולעלזכאישישבידוביוםהתחילהאישור
פקיעת למועד עד העקרוני, האישור ניתן שלגביה להלוואה ביחס בתוקף, עקרוני
האישורהעקרוניהאחרוןשניתןלולפנייוםהתחילה;בסעיףקטןזה,"אישורעקרוני"
-כמשמעותובהוראותניהולבנקאיתקיןלענייןמתןהלוואותלדיורלפיחוקהלוואות

לדיורשנתןהמפקחעלהבנקיםלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,141941ע

לפסקאות )1( ו–)2( סעיף 4

סעיפים4ו–4אלחוקהלוואותלדיור,התשנ"ב- 
1992)להלן-חוקהלוואותלדיור(,קובעיםשיעוריריבית
מיוחדיםשיחולועלהלוואהשניתנתבהתאםלסעיפים
אלה)להלן-שיעוריהריביתהמיוחדים(עכמוכן,נקבע
בהוראותהסעיפיםכיהלוואהכאמורעםשיעוריריבית
599 הוא שלו הנקודות שסך לזכאי רק תינתן מיוחדים
נקודותלפחותעכחלקמביצועהתאמותלשםהתכנסות
למסגרותהפיסקליותלשנים2021ואילךובמטרהלמקדאת
מתןהסיועבהלוואותלדיורלאוכלוסיותהנזקקותלו,מוצע
להוסיףתנאילזכאותלהלוואהכאמור,כךשהיאלאתינתן

בעדדירהשמחירהעולהעל2מיליוןשקליםחדשיםע

לסעיף קטן )א( סעיף 5 

מוצעלקבועכיתחילתןשלהוראותסעיפים4 
ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיורכנוסחםבתיקוןהמוצעתהיה

ביוםכ"חבאדרא'התשפ"ב)1במרס2022(ע

לסעיף קטן )ב(

שהגיעו הזכאים לקבוצת מענה לתת הצורך בשל
לשלבמתקדםבהליךהטיפולבהעמדתההלוואהבהתאם
לכלליםהנהוגיםהיום,מוצעלקבועהוראתמעברולפיה
זכאישישבידוביוםהתחילהאישורעקרוניבתוקףלקבלת
ההלוואה,ימשיכולחולעליוהוראותסעיפים4ו־4א)ד(
ביחס התחילה, יום ערב כנוסחם לדיור הלוואות לחוק

להלוואהשלגביהניתןהאישורהעקרוניע

שמחזיק שמי העקרוני, האישור את להגדיר מוצע
הוראות עליו לחול ימשיכו התחילה ביום כאמור בו
סעיפים4ו־4א)ד(לחוקהלוואותלדיורכנוסחםערביום
התחילה,כמשמעותושלאישורזהבהוראותניהולבנקאי
תקיןשנקבעועלידיהמפקחעלהבנקיםלפיסעיף5)ג1(
לפקודתהבנקאות,1941,לענייןמתןהלוואותלדיורלפי

חוקהלוואותלדיורע

ס"חהתשנ"ב,עמ'246;התשע"ו,עמ'237ע 13

ע"ר1941,תוס'1,עמ'69ע 14
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פרק ד': מסים
סימן א': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-6-151975ע

)3(יבוא"למעטלענייןיבואשירותדיגיטלישהוראות 16,בסוףפסקה בסעיף )1(
סעיף16אחלותבעניינו";
אחריסעיף16יבוא: )2(

"החייבבתשלום
המסבמתןשירות

דיגיטלי

בסעיףזה-16אע )א(

"זירהדיגיטלית"-מערכתמקוונתהמשמשתלביצוע
עסקאותביןנותנישירותדיגיטלילביןמקבלי

שירותדיגיטלי;
"מפעילחנותמקוונת"-מפעילזירהדיגיטלית,ולגבי
זירה באמצעות שלא הניתן דיגיטלי שירות

דיגיטלית-נותןהשירות;
"שירותדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

פרק ד': מסים
סימן א': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטליים

תיקוןחוקמסערךבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-6-151975ע
מוסף

)3(יבוא"למעטלענייןיבואשירותדיגיטלישהוראות 16,בסוףפסקה בסעיף )1(
סעיף16אחלותבעניינו";
אחריסעיף16יבוא: )2(

"החייבבתשלום
המסבמתןשירות

דיגיטלי

בסעיףזה-16אע )א(

"זירהדיגיטלית"-מערכתמקוונתהמשמשתלביצוע
עסקאותביןנותנישירותדיגיטלילביןמקבלי

שירותדיגיטלי;
"מפעילחנותמקוונת"-מפעילזירהדיגיטלית,ולגבי
זירה באמצעות שלא הניתן דיגיטלי שירות

דיגיטלית-נותןהשירות;
"שירותדיגיטלי"-כלאחדמאלה:

סימן א': העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא 
שירותים דיגיטליים

מוצעתיקוןלחוקמסערךמוסף,התשל"ו-1975  כללי
)בפרקזה-חוקמע"מ(,אשרנועדלאפשרגבייה 
יעילהשלהמסהחלבשלרכישהשלשירותיםדיגיטליים
)כפישיפורטובהמשך(מספקיםבין־לאומייםאשרמושבם
אלה שירותים מתן על החל המס בישראלעגביית אינו
חיונית,הןלשםאכיפתתשלוםמסאמתוהגדלתהכנסות
המדינהממסיםוהןלצורךמניעתאפליהלרעהשלעסקים
ישראלייםהמספקיםללקוחותיהםשירותיםדומים,תחת

נטלמסמלאע

על הניתנים שירותים בעד מסים בגביית הקושי
ידיספקיםאשרמיקומםאינובמדינתמושבםשלצרכני
השירותים,זוכהלדיוןבין־לאומינרחבבשניםהאחרונותע
הצעדיםהמוצעיםבפרקזהיושמובמדינותרבותואףנכללו
Base Erosion and Profit Shifting פרויקט בהמלצות

)BEPS(שלארגוןה־OECD,אשרפורסמובחודשאוקטובר
2015)להלן-המלצותBEPS(ע

בהתאםלמצבהחוקיהחלכיום,תשלוםהמע"מבשל
קבלתשירותיםמאתתושבחוץאשראינוחייבברישוםלפי
סעיף60לחוקמע"מ,חלעלמקבלהשירות-ביןשמקבל
השירותמסווגכחייבבמסוביןשמדוברבאדםפרטיעואולם,
ה־OECD,קייםקושירב בהרחבהבסקירות כפישנדון
בגבייתמע"ממאנשיםפרטיים,להבדילמבתיעסקעלנוכח
לחייבתושבי BEPS,מוצע להמלצות ובהתאם האמור,
חוץהמספקיםשירותיםאלהברישוםבישראלובתשלום

המע"מהנובעמהשירותיםהניתניםעלידםע

כאמורבסקירותה־OECD,אחתהמטרותהמרכזיות
כל של מושבם שבהם במקרים המע"מ חיובי בהסדרת
היא מהצדדיםלעסקההואבשתימדינותשונות, אחד

למנועמצבשלכפלמס,אולחלופין-העדרחבותבמסע
התיקוןהמוצעלהלןתואםאתהאסדרההנהוגהבמדינות
זהע מנחה עיקרון עם מתיישב ככלל, ומשכך, OECD–ה
יובהרכיהתיקוןהמוצעבפרקזהאינובאלגרועמסמכותה
שלרשותהמסיםמכוחסעיף60לחוקמע"מלדרושממי

שישלועסקיםבישראללהירשםבישראלכעוסקע

לפסקה )1( סעיף 6

סעיף16לחוקמע"מקובעעלמיתחולחבותהמס
במקריםהמפורטיםבסעיףעביןהשאר,בפסקה)3(נקבעכי
ביבוא,לרבותיבואטוביןבלתימוחשיים,החייבבמסהוא
בעלהטוביןעלנוכחההסדרהמוצעבענייןחבותהמסבמתן
שירותיםדיגיטלייםעלידיתושבחוץלתושבישראל,מוצע

להחריגענייןזהמהוראתהפסקההאמורהע

לפסקה )2(

ההסדר את מע"מ, לחוק 16א מוצעלקבוע,בסעיף
בענייןחבותהמסבעדמתןשירותיםדיגיטלייםלתושב
ישראלמאתתושבחוץעלצורךכךמוצעלהגדיר"שירות
טלפוניה, שירותי השאר, בין הכולל, כשירות דיגיטלי"
שירות וטלוויזיה, רדיו שידורי לאינטרנט, גישה פקס,
המאפשרפעילותמקוונת,שירותתיווךביןמוכרטוביןאו
נותןשירותיםלקונה,שירותהניתןבאופןממוכןעלידי
מחשב,אספקתתכניםקולייםאוחזותיים,הוראהמרחוק,
משחקים, מוזיקה, ספרים, ויישומונים, תוכנות אספקת
סרטים טלוויזיה, תכניות והימורים, מזל משחקי לרבות
ומכירתטוביןבלתימוחשייםענוסףעלכךמוצעלהגדיר
"מפעילחנותמקוונת"כמפעילזירהדיגיטלית)שהיא,על
פיהגדרתההמוצעת,מערכתמקוונתלביצועעסקאותבין
נותניומקבלישירותיםדיגיטליים(,ואםהשירותהדיגיטלי
לאניתןבאמצעותפלטפורמהכזו-יהיההמפעילמישנתן

אתהשירותהדיגיטליע

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 15
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באמצעות ממוכן באופן הניתן שירות )1(
אלקטרונית רשת באמצעות או האינטרנט
אחרת,אשרמאפשר,ביןהשאר,פעילותמקוונת,
תיווךביןמוכרטוביןאונותןשירותיםלקונה
מוצרים או מוחשיים בלתי טובין מכירת וכן
קוליים תכנים אספקת זה ובכלל דיגיטליים,
תוכנות אספקת מרחוק, הוראה חזותיים, או
מוזיקה, ספרים, אספקת ושדרוגם, ויישומונים
משחקים,לרבותמשחקימזלוהימורים,תכניות

טלוויזיהוסרטים;
של לקבלה או להעברה בקשר שירות )2(
מידע כל או תמונות צלילים, מילים, אותות,
מערכת או רדיו אופטי, סיב באמצעות אחר,
אלקטרומגנטיתאחרת,ובכללזהשירותיטלפוניה,

פקסושירותיגישהלאינטרנט;

שירותישידורטלוויזיהאורדיו; )3(

"תושבחוץ"-תושבחוץכהגדרתובסעיף1,כשהוא
נמצאמחוץלישראלואיןלועסקיםאופעילות

בישראל;

"תושבישראל"-מישזוההעלידימפעילחנותמקוונת
או אחד לפי מישראל דיגיטלי שירות כמקבל
יותרמאלה:מקוםמושבו;אמצעיהתשלוםשלו;
הציודאוהתשתיתהנייחתשבאמצעותםקיבל
לכללים בהתאם אחר באופן או השירות, את

שקבעהמנהללענייןזהע

תושבחוץהנותןשירותדיגיטלילתושבישראלידרוש, )ב(
במועדהתשלוםבעדהשירותהאמור,כיחייבבמסימלא

הצהרהבדברהיותוחייבבמסע

במתןשירותדיגיטלימאתתושבחוץלתושבישראל, )ג(
יהיההחייבבתשלוםהמס-

השירות מקבל אם - המקוונת החנות מפעיל )1(
הדיגיטליהואתושבישראלשאינוחייבבמס;

)2(מקבלהשירותהדיגיטלי-אםהואתושבישראל
החייבבמסע";

מיהו המוצע הסדר לצורכי להגדיר מוצע כן כמו
"תושבחוץ"ו"תושבישראל",באופןהמזההאתתושב
החוץכיחידשיושבדרךקבעמחוץלישראל,ואםזהתאגיד
-נרשםאוהתאגדרקמחוץלישראל,ואשרנמצאמחוץ
לישראלואיןלועסקיםאופעילותבישראל;מוצעלהגדיר
"תושבישראל"באופןשמאפשרזיהוישלמקבלהשירות
הדיגיטליככזה,ולפיכךההגדרההמוצעתמתבססתעל
סממניםמקומייםשמפעילהחנותהמקוונתיכוללזהות:

מקוםמושבו;אמצעיהתשלוםשלו;הציודאוהתשתית
הנייחתשבאמצעותםקיבלאתהשירות,אובאופןאחר

בהתאםלכלליםשקבעהמנהללענייןזהע

בסעיף לקבוע מוצע האמורות, להגדרות בהתאם
קטן)ג(כיחובתתשלוםהמסבמתןשירותדיגיטלימתושב
חוץלתושבישראלשאינועוסק,מלכ"ראומוסדכספי,
תחולעלמפעילהחנותהמקוונת)מפעילהזירהאונותן
לעוסק, השירות ניתן העניין(ע לפי הדיגיטלי, השירות
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בסעיף29,אחריפסקה)1ב(יבוא: )3(

בעסקהשסעיף16אחלעליה,יחולהחיובבמסעםקבלתהתמורהועל ")1ג(
הסכוםשהתקבלע";

אחריסעיף92יבוא: )4(

"פרק י"ג1: תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי

בפרקזה-92אעהגדרות

"חייבברישום"-כמשמעותובסעיף92ב;

"מפעילחנותמקוונת","שירותדיגיטלי"ו"תושבישראל"-
כהגדרתםבסעיף16אע

רישוםתושבחוץ
הנותןשירות

דיגיטלי

תושבחוץהמפעילחנותמקוונתשבאמצעותהניתןשירות92בע
דיגיטלילתושבישראל,חייבברישום,במרשםשיקבעשר

האוצרלצורךביצועפרקזה,במועדובדרךשיקבעע
חובתדיווחתקופתי

וחובתתשלוםמס
בעדמתןשירות

דיגיטלי

חייבברישוםיגישדוחתקופתילמנהל,לתקופהשקבעשר92גע
האוצר)בפרקזה-תקופתהדיווח(,באופןובמועדיםשקבע
)בפרקזה-הדוחהתקופתי(;בדוחהתקופתייפרטאתסך
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנועל
ידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמסהנובע
מהם;כמוכןישלםאתהמסהמגיעלתקופתהדיווח,עם

הגשתהדוחהתקופתיע
שמירתמידע,

נתוניםומסמכים
חייבברישוםישמוראתהמידע,אתהנתוניםואתהמסמכים92דע

ידו על שניתנו הדיגיטליים השירותים למתן המתייחסים
7שניםהחל לתושבישראלבתקופתהדיווח,לתקופהשל
ממועדהגשתהדוחהתקופתי,באופןשיאפשרגיבויוהפקה
זמינהשלהם,לפידרישתהמנהלבהתאםלסמכותולפיסעיף

108)א(,בתוך30ימיםממועדדרישתוכאמורע

בסעיף29,אחריפסקה)1ב(יבוא: )3(

בעסקהשסעיף16אחלעליה,יחולהחיובבמסעםקבלתהתמורהועל ")1ג(
הסכוםשהתקבלע";

אחריסעיף92יבוא: )4(

"פרק י"ג1: תושב חוץ הנותן שירות דיגיטלי

בפרקזה-92אעהגדרות

"חייבברישום"-כמשמעותובסעיף92ב;

"מפעילחנותמקוונת","שירותדיגיטלי"ו"תושבישראל"-
כהגדרתםבסעיף16אע

רישוםתושבחוץ
הנותןשירות

דיגיטלי

תושבחוץהמפעילחנותמקוונתשבאמצעותהניתןשירות92בע
דיגיטלילתושבישראל,חייבברישום,במרשםשיקבעשר

האוצרלצורךביצועפרקזה,במועדובדרךשיקבעע
חובתדיווחתקופתי

וחובתתשלוםמס
בעדמתןשירות

דיגיטלי

חייבברישוםיגישדוחתקופתילמנהל,לתקופהשקבעשר92גע
האוצר)בפרקזה-תקופתהדיווח(,באופןובמועדיםשקבע
)בפרקזה-הדוחהתקופתי(;בדוחהתקופתייפרטאתסך
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנועל
ידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמסהנובע
מהם;כמוכןישלםאתהמסהמגיעלתקופתהדיווח,עם

הגשתהדוחהתקופתיע
שמירתמידע,

נתוניםומסמכים
חייבברישוםישמוראתהמידע,אתהנתוניםואתהמסמכים92דע

ידו על שניתנו הדיגיטליים השירותים למתן המתייחסים
7שניםהחל לתושבישראלבתקופתהדיווח,לתקופהשל
ממועדהגשתהדוחהתקופתי,באופןשיאפשרגיבויוהפקה
זמינהשלהם,לפידרישתהמנהלבהתאםלסמכותולפיסעיף

108)א(,בתוך30ימיםממועדדרישתוכאמורע



- המס בתשלום החייב יהיה כספי, למוסד או למלכ"ר
מקבלהשירות,זאתבהתאםלמצבהקייםהיוםעעודמוצע
לקבוע,בסעיףקטן)ב(,כיתושבחוץהנותןשירותדיגיטלי
כספי מוסד או מלכ"ר עוסק, כי ידרוש ישראל לתושב

יצהירועלהיותםחייביםבמסבמועדהתשלוםע

לפסקה )3(

מע"מ, לחוק 29 סעיף הוראות את להתאים מוצע
לענייןמועדהחיובבמסבמקריםמיוחדים,כךשהסעיף
יכלולהתייחסותלמועדהחיובבמסבמקרהשלמתןשירות

דיגיטלי,שיחולעםקבלתהתמורהועלהסכוםשיתקבלע

לפסקה )4(

מוצעלהוסיףלחוקמע"מאתפרקי"ג1שעניינו"תושב
חוץהנותןשירותדיגיטלי",ולרכזבפרקזה,בסעיפים92א
92ההוראותהמסדירותאתחובתהרישום,הדיווח, עד
התשלוםושמירתהמידעשיחולועלתושבהחוץ,כמפורט

להלן:

92אמוצעלקבועאתההגדרותהרלוונטיות בסעיף
בסעיף שנקבעו כפי להגדרות בהפניה הפרק, להוראות
16א;כמוכןמוצעלהגדיר"חייבברישום",בדרךשלהפניה
לסעיף92ב,אשרעליויחולוהוראותהפרקכפישיפורט

להלן;

המפעיל חוץ תושב כי לקבוע מוצע 92ב, בסעיף 
יהיה דיגיטלי, שירות ניתן שבאמצעותה מקוונת חנות
חייבברישוםבישראלעתושבהחוץלאיירשםכעוסק,אלא
במרשםייעודינפרד,במועדובדרךכפישיקבעשרהאוצר;

92ג,מוצעלקבועכיתושבהחוץיגישדוח בסעיף
תקופתילמנהלבדרךשקבעשרהאוצרלתקופהשקבע,
סך את יכלול הדוח ממנוע הנובע התשלום בצירוף
התקבוליםשקיבלבעדכלהשירותיםהדיגיטלייםשניתנו
עלידולתושבישראלבתקופתהדיווח,ואתסכוםהמס

הנובעמהם;

בסעיף92דמוצעלקבועהוראותבענייןשמירתמידע,
נתוניםומסמכים,לפרקזמןשל7שניםממועדהדוחבאופן

ר ב ס ה י  ר ב ד
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סברהמנהלכיהדוחהתקופתישהגישחייבברישום92העדרישתתשלום )א(
אינומלאאואינונכון,אוכיתשלוםהמסחסר,רשאיהוא
לשוםלפימיטבשפיטתואתהמסהמגיעולדרושמהחייב
ברישוםאתתשלוםהמסהחסר)להלן-דרישתתשלום(,
ובלבדשדרישתהתשלוםתימסרלחייבברישוםבתוךתקופה
שלאתעלהעל7שניםמהמועדשבוהגישאתהדוחהתקופתי

האמור;מסירתדרישתתשלוםיכולשתיעשהבאופןמקווןע

נמסרהלחייבברישוםדרישתתשלום,ישלםאתהסכום )ב(
האמורבדרישתהתשלוםבתוך30ימיםממועדמסירתהכאמורע

בשינויים ו־83, 82 סעיפים יחולו תשלום דרישת על )ג(
המחויביםע"

סימן ב': תשלום מס עם קבלת שומה סופית

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה]נוסחחדש[16,בסעיף7-184ע

ידי על שתידרש ככל המסמכים והפקת גיבוי שיאפשר
מנהלרשותהמסיםע

בסעיף92המוצעלקבועכימנהלרשותהמסיםיהיה
רשאילהוציאלתושבהחוץדרישותתשלוםאםיתברר
כידוחשהוגשאינומלאאואינונכון,ולענייןזהיחולו
בשינויים וערעור, השגה בנושא העיקרי החוק הוראות
יכול התשלום דרישת את כי לקבוע מוצע המחויביםע
המנהללהוציאעד7שניםלאחרהגשתהדוח,ומשניתנה
פיהבתוך על לשאתבתשלום ברישום החייב על יהיה

30ימיםע

סימן ב': תשלום מס עם קבלת שומה סופית

פקודתמסהכנסה,חוקמע"מוחוקמיסוימקרקעין  כללי
)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963)בסימןזה-חוק 
מיסוימקרקעין()כולםיחדבסימןזה-חוקיהמס(,קובעים
כיהליךבירורשומהבמסגרתרשותהמסיםהואהליךדו־

שלבי,אשרנקודתהמוצאשלוהיאדיווחעצמישלהנישום
עלהכנסותיולרשותהמסים,כלומר:שומהעצמיתעכאשר
קיימתמחלוקתבענייןהשומההעצמית,ניתנתהחלטה
שלפקידהשומההמתקנתאתהשומההעצמיתשדווחה
לו)"שומה"-שלבא'(,ואםחולקהנישוםעלהשומה,
ההחלטה תיבחן ובמסגרתה השגה להגיש רשאי הוא
מחדש)"השגה"-שלבב'(עלאחרקבלתהחלטהבהשגה
רשאיהחייבבמסלערערעליהלפניביתהמשפטהמחוזי
)בערעוריםלפיפקודתמסהכנסהולפיחוקמע"מ(אולפני
ועדתעררלעניינימיסוימקרקעיןבראשותשופטמחוזי
)בערעוריםלפיחוקמיסוימקרקעין()בסימןזה-ערעורמס(ע

שנקבע חייבהנישוםלשלםאתסכוםהמס ככלל,
בהחלטהבהשגה,בסמוךלאחרקבלתהעעםזאת,עלפי
חוקיהמס,בעתהגשתערעורלביתהמשפטנדחיתהחובה
ההחלטה למתן עד שבמחלוקת המס סכום את לשלם
השנוי המס סכום תשלום כי היא המשמעות בערעורע
המשפטיים, ההליכים תום לאחר עד מעוכב במחלוקת

היכוליםלהימשךגםשניםעמצבדבריםזהאףעלוללעוות
אתהתמריציםשלהנישומיםלנקוטערעורימסוביןהשאר
כלכליים שיקולים מתוך הליכים לנהל אותם לתמרץ
מהמקרים בחלק ננקטים היו שלא שיכול אסטרטגיים

אלמלאהתמריץהכלכליע

והקצאת המס גביית ייעול ולצורך האמור עקב
המשאביםברשויותהאכיפה,מוצעלתקןאתחוקיהמסכך
שבמקריםשיפורטולהלןהגשתערעורמסלביתהמשפט
אולוועדתהעררלאתדחהאתמלואחובתתשלוםהמס
הגשת עם כי לקבוע מוצע זאת, חלף במחלוקתע השנוי
ערעורמסלביתהמשפטהמחוזיאולוועדתהעררישלם
החייב30%מסכוםהמסהשנויבמחלוקתשנקבעבהחלטה,
וזאתבמקריםשבהםמדוברבנישומיםבעליאורךנשימה
כלכלי,אשרהינםבעלייכולתמשמעותיתיותרלהביא
אתטענותיהםכברבשלבהמנהליעלפיכךמוצעכיחובת
תשלוםהמסכאמורתחולעלחייביםשמתקייםלגביהם
אחדמהתנאיםכפישיפורטולהלןבהתייחסלסעיפיהפרק
המוצעעבצדהאמוריצוין,למעןהסרספק,כיאםיתברר
עלפיהכרעתביתהמשפטכינגבהסכוםביתר,הואיושב

לנישוםבתוספתריביתוהפרשיהצמדהמלאיםע

הסדרזהצפוילהביאלצמצוםמשמעותיבהליכיסרק
שבהםהעברתסכומיהמסיםלקופתהמדינהמעוכבתאו

מופחתתע

נישום של מיכולתו לגרוע כדי המוצע בתיקון אין
לפנותלביתהמשפטלצורךקבלתסעדיםבמסגרתהדין

הכלליהקייםאםימצאלנכוןע

מוצע הכנסה, מס פקודת לפי שומה לעניין  סעיף 7 
כיחובתתשלום30%מהמסהשנויבמחלוקת 
תחולעלחייביםשמחזורהעסקאותשלהםלפיפקודתמס
הכנסהעומדעל30מיליוןשקליםחדשיםלפחות,לאחת
משנותהמסשבעניינןניתןהצו,ולחלופין,חייביםשיתרת
המסהשנויהבמחלוקתשנקבעהבצושנמסרלהםעומדת

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 16
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האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"ואםהגישערעור"יבוא )1(
"הגישערעורלפיסעיף153-ישלםאתיתרתהמסשאינהשנויהבמחלוקת,ואםהתקיים

תנאימהתנאיםשלהלן,ישלםגםשיעורשל30%מיתרתהמסהשנויהבמחלוקת:

סכוםמחזורהעסקאותשלהאדםבשנתהמסשלגביהנמסרלוצוכאמור,ואם )1(
נמסרוכמהצוויםבאותומועד-באחתלפחותמשנותהמסשלגביהןנמסרו,עולה

על30מיליוןשקליםחדשים;בפסקהזו,"מחזורעסקאות"-כהגדרתובסעיף175;

יתרתהמסהשנויהבמחלוקתבהתייחסלשנתהמסשלגביהנמסרלוצו )2(
כאמור,ואםנמסרוכמהצוויםבאותומועד-בהתייחסלכלשנותהמסשלגביהן

נמסרו,יחד,עולהעלסכוםשל30מיליוןשקליםחדשיםע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לענייןסעיףקטן)א(,יראוצוויםשנמסרולאדםלפיסעיף152)ב(בתוך ")ב(
תקופהשאינהעולהעל30ימים,החלממועדמסירתהצוהראשוןמביניהם,

כצוויםשנמסרובאותומועדע"

תיקוןחוק
מסערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-171975,בסעיף8-91ע

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"המשיגאוהמערער"יבוא"המשיג,אוהמערער )1(
-בכפוףלאמורבסעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הוגשערעורעלהחלטהבהשגה,ישלםהמערער,אםהתקייםלגביותנאי ")א1(
מהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א2(,שיעורשל30%מהמסהשנויבמחלוקת
)בסעיףזה-חובתהתשלום(;ואולם,חובתהתשלוםלאתחולאםהורההמנהל
שלאלהחזירעודףמסאועודףמסתשומותאולעכבסכוםהמגיעלמערער,
בשיעורהעולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת,ואםהורהכאמורבשיעורשאינו
עולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת-ישלםהמערעראתההפרששביןחובת

התשלוםלביןהסכוםשלאהוחזראושעוכבכאמורע

האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"ואםהגישערעור"יבוא )1(
"הגישערעורלפיסעיף153-ישלםאתיתרתהמסשאינהשנויהבמחלוקת,ואםהתקיים

תנאימהתנאיםשלהלן,ישלםגםשיעורשל30%מיתרתהמסהשנויהבמחלוקת:

סכוםמחזורהעסקאותשלהאדםבשנתהמסשלגביהנמסרלוצוכאמור,ואם )1(
נמסרוכמהצוויםבאותומועד-באחתלפחותמשנותהמסשלגביהןנמסרו,עולה

על30מיליוןשקליםחדשים;בפסקהזו,"מחזורעסקאות"-כהגדרתובסעיף175;

יתרתהמסהשנויהבמחלוקתבהתייחסלשנתהמסשלגביהנמסרלוצו )2(
כאמור,ואםנמסרוכמהצוויםבאותומועד-בהתייחסלכלשנותהמסשלגביהן

נמסרו,יחד,עולהעלסכוםשל30מיליוןשקליםחדשיםע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

לענייןסעיףקטן)א(,יראוצוויםשנמסרולאדםלפיסעיף152)ב(בתוך ")ב(
תקופהשאינהעולהעל30ימים,החלממועדמסירתהצוהראשוןמביניהם,

כצוויםשנמסרובאותומועדע"

תיקוןחוקבחוקמסערךמוסף,התשל"ו-171975,בסעיף8-91ע
מסערךמוסף

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"המשיגאוהמערער"יבוא"המשיג,אוהמערער )1(
-בכפוףלאמורבסעיפיםקטנים)א1(ו–)א2(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הוגשערעורעלהחלטהבהשגה,ישלםהמערער,אםהתקייםלגביותנאי ")א1(
מהתנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)א2(,שיעורשל30%מהמסהשנויבמחלוקת
)בסעיףזה-חובתהתשלום(;ואולם,חובתהתשלוםלאתחולאםהורההמנהל
שלאלהחזירעודףמסאועודףמסתשומותאולעכבסכוםהמגיעלמערער,
בשיעורהעולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת,ואםהורהכאמורבשיעורשאינו
עולהעל30%מהמסהשנויבמחלוקת-ישלםהמערעראתההפרששביןחובת

התשלוםלביןהסכוםשלאהוחזראושעוכבכאמורע

על30מיליוןשקליםחדשיםלפחותעבהקשרהזהיובהר
כיאתהתקיימותהתנאיםבוחניםבהתייחסלכלהשנים
שלגביהןנמסרולחייבצוויםבאותומועד,וזאתלשםשיקוף
הפרקטיקההנוהגתולפיהשומות,החלטותבהשגותוצווים
ניתניםבעתובעונהאחתבהתייחסלמספרשניםועלפי
רובנדוניםיחדעמשכך,מוצעלקבועכילענייןבחינתמחזור
העסקאותהשנתי,מספיקשיתקייםהתנאיבאחתמהשנים
שלגביהןניתנוהצוויםיחדיוובעניינןהוגשהערעורעבאופן
השנויה המס יתרת כי יובהר השני התנאי לגבי דומה,
במחלוקתשלגביהחלהחובתהתשלוםמתייחסתבאופן
כאמור הצווים ניתנו שלגביהן המס שנות לכל מצרפי
והוגשהערעור,ובכללזהצוויםנוספיםשניתנולגבישנים

נוספות,אםניתנובאותומועדע

184)ב(המוצעכילעניין מוצעלקבועבנוסחסעיף
במחלוקת, השנוי במס התשלום לחיוב התנאים בחינת
יראוצוויםכאילוניתנובאותומועדגםאםנמסרובפרק
זמןשאינועולהעל30ימיםממועדמסירתהצוהראשון
מביניהםעבכך,גםאםצונמסרבחלקיםאושבמהלך30

הימיםשלאחרמסירתונמסרולחייבהשלמות,ישלראותם
יחדלצורךבחינתעמידהבתנאיםכאמורעעודיובהרכיאין
בהסדרהמוצעכדילשנותמהמצבהקייםולפיואםלא
הוגשערעורעלידיהנישוםבתוךפרקהזמןהקבועבחוק,
השנויה המס יתרת מלוא את לשלם החובה עליו חלה

במחלוקתע

חובת כי מוצע מע"מ, חוק לפי שומה לעניין  סעיף 8
תשלום30%מהמסהשנויבמחלוקתתחולעל 
חייביםשמחזורהעסקאותשלהםלפיחוקמע"מעולהעל
30מיליוןשקליםחדשיםבהתייחסלאחתלפחותמשנות
המסשלגביהןניתנהההחלטהבהשגה,ולחלופין-אם
בהשגה בהחלטה שנקבע במחלוקת השנוי המס סכום
עולהעל30מיליוןשקליםחדשיםעגםבהקשרהזהמוצע
נכללו שבהן המס שנות מספר לפי ייבחנו התנאים כי
כך בהשגה, להחלטה בסיס המהוות הדיווח תקופות
שאםנכללוכמהתקופותדיווחעלפנייותרמשנתמס
אחת,ייבחנוהתנאיםבהתאם:התנאיהראשון,המתייחס
למחזורעסקאות,ייבחןעלסמךאחתמביןהשניםשלגביהן

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 17
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חובתהתשלוםלפיסעיףקטן)א1(תחולעלמערערשמתקייםלגביותנאי )א2(
מתנאיםאלה:

מחזורהעסקאותבשנתהמסשבהנכללהתקופתהדיווחשלגביה )1(
ניתנהההחלטהבהשגה,ואםנכללותקופותדיווחביותרמשנתמסאחת
-מחזורהעסקאותבשנתמסאחתמהןלפחות,עולהעל30מיליוןשקלים

חדשים;בפסקתמשנהזו,"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסק;

הכלולות הדיווח תקופות לכל בהתייחס במחלוקת השנוי המס )2(
בהחלטהבהשגהעולהעל30מיליוןשקליםחדשיםע"

תיקוןחוק
מיסוימקרקעין

)שבחורכישה(

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-181963,בסעיף91)ב(,בסופויבוא"ואם9ע
התקייםתנאימהתנאיםשלהלן,ישלםבמועדהאמורגםשיעורשל30%מסכוםהמס

השנויבמחלוקת:

שוויהמכירהבמכירתהזכותבמקרקעיןאובפעולהבאיגודמקרקעין,לפיהעניין, )1(
עולהעל30מיליוןשקליםחדשים;

סכוםהמסהשנויבמחלוקתעולהעל30מיליוןשקליםחדשיםע" )2(

152)ב(לפקודתמס10עסימןב'-תחולה הוראותסימןזהיחולועלמישמבקשלערערעלצולפיסעיף
82)ב(לחוקמסערךמוסף, הכנסה]נוסחחדש[19,אועלהחלטהבהשגהלפיסעיף
התשל"ו-201975,אועלהמבקשלערורעלהחלטהבהשגהלפיסעיף87)ד(ו–)ה(לחוק
מיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963,שניתנואחרייוםהתחילהשלחוק
2021 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת )תיקוניחקיקה הכלכלית ההתייעלות

ו–2022(,התשפ"א-212021,לפיהענייןע

מתייחסתההחלטהבהשגה,לפחות,ואילוהתנאיהשני
סמך על ייבחן במחלוקת, השנוי המס סכום שעניינו
הסכוםהמצרפישלתקופותהדיווחהרלוונטיותהכלולות

בהחלטהע

עודמוצעלקבועכיבמקרהשבוהפעילמנהלמע"מ
המגיעים סכומים להחזיר שלא או לעכב סמכותו את
לנישוםלפיסעיף91לחוקמע"מ,ומתקייםלגביאותועוסק
תנאימהתנאיםשפורטולעיל,אזיתחולהחובהלשלם
אתסכוםהמסהשנויבמחלוקת)"חובתהתשלום"(באופן
הזה:אםלאהוחזראועוכבסכוםבשיעורנמוךמ־30%
מסכוםהמסהשנויבמחלוקת,ישליםהעוסקאתהפרש
המסהשנויבמחלוקתעדגובה30%ממנו;אםלאהוחזראו
שעוכבסכוםבשיעורהעולהעל30%,אזילאתחולחובת
התשלוםבנוסף,כלומרלאיהיהעלהנישוםלשלםסכום
נוסףטרםהערעורעלמעןהסרספק,יובהרכיאםלאעשה
מנהלמע"משימושבסמכותשלאלהחזירסכוםהמגיע
לנישוםאולעכבו,תחולחובתהתשלוםעיצויןעודכיאין
בתיקוןהמוצעכדילשנותמהמצבהקייםולפיובמקרה
להחזיראולעכב שלא המנהל ערעוררשאי הוגש שבו
סכומיםהמגיעיםלעוסקעדמלואהסכוםהשנויבמחלוקת,

לפיסעיף91לחוקמע"מע

מוצע מקרקעין, מיסוי חוק לפי שומה לעניין  סעיף 9
כיחובתתשלום30%מהמסהשנויבמחלוקת 
תחולעלחייביםשביצעועסקהאופעולהבאיגודמקרקעין
בשוויהעולהעל30מיליוןשקליםחדשים,ולחילופין,סכום
המסהשנויבמחלוקתשנקבעבהחלטהבהשגהבעניינם
עומדעל30מיליוןשקליםחדשיםלפחותעיצויןכילעומת
מע"מ ובחוק הכנסה מס בפקודת המקבילות ההוראות
כמפורטלעיל,בחוקמיסוימקרקעיןמחושבהמסלפיעסקה
אופעולהבאיגודמקרקעיןולאעלפניתקופה,ומשכך
בחינתהתנאיםשבהתקיימםיחובהנישוםבתשלום30%
מסכוםהמסהשנויבמחלוקתתיעשהעלבסיסהעסקהאו

הפעולההאמורותע

בעניין האמורות ההוראות כי לקבוע מוצע  סעיף 10
יחולו ערר, או ערעור הגשת עם מס תשלום 
לגביחייביםאשרניתנולהםהחלטותבהשגהמכוחחוקי
המסלאחריוםתחילתחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,

התשפ"א-2021ע

יובהרכיתחילתושלפרקזהביוםתחילתוהמוצע
שלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התשפ"א-2021, ו־2022(, 2021 התקציב לשנות התקציב

1בינואר2022ע
ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התש"ף,עמ'331ע 18

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ע 19

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 20

ס"חהתשפ"א,עמ')יוסףכשיפורסם(ע 21
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פרק ה': הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה
תיקוןחוק

קופותגמל
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-222005,אחריסעיף34יבוא:11ע

פרק ה': הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה

תיקוןחוקבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-222005,אחריסעיף34יבוא:11ע
קופותגמל

במטרהלספקיציבותוודאותבתשואותהחיסכון  פרק ה'
הפנסיוניבקרנותהפנסיה,מדינתישראלמנפיקה  כללי
כיוםלקרנותהפנסיההחדשותהמקיפותולקרנות 
הפנסיההוותיקות,איגרותחובממשלתיותמיועדות,לא
סחירות,בהיקףשל30%מנכסיכלאחתמהקרנותעאיגרות
החובהמיועדותמונפקותמכוחתקנותמילווההמדינה
)סדרותמסוג"ערד"(,התשנ"ה-1995,ועלפיתנאיהןהן
קבועה אפקטיבית שנתית ריבית נושאות מדד, צמודות
בגובה86%ע4,מונפקותלתקופהשל15שנים,ומשלמות
ריביתתקופתית)קופון(חצישנתיתעעםפדיוןכלאיגרתחוב,
משולמתלקרןהפנסיהקרןאיגרתהחובבתוספתהפרשי
הצמדהעכיוםעומדהיקףאיגרותהחובהמיועדותשהונפקו

לקרנותהפנסיהעלכ־230מיליארדשקליםחדשיםע

כאמור,היקףהנפקותאיגרותהחובהמיועדותנקבע
כשיעורקבועמסךנכסיקרנותהפנסיהעהיקףנכסיםזה
בשל השאר, בין הבאים, העשורים במהלך לגדול צפוי
שלפי מכאן, ההוןע בשוק ותשואות דמוגרפיות מגמות
איגרות של המלאי והיקף ההנפקות סך הקיים ההסדר

החובהמיועדותצפוילגדולאףהואבעשוריםהבאיםע

תשואה מספקות המיועדות החוב איגרות כאמור,
ריאליתשנתיתבגובה86%ע4עבעשורהאחרון,תשואהזו
מהווהתשואהעודפתביחסלתשואתאיגרתחובממשלתית
צמודהסחירהלתקופהזההעהתשואההעודפתשמשיאות
בתקציב עודפת עלות משיתה המיועדות החוב איגרות
הריביתשלמדינתישראלבסךשלכ־4ע7מיליארדשקלים
חדשיםבשנת2020וכ־9ע8מיליארדשקליםחדשיםבשנת
2021עלנוכחהגידולהצפויבהיקףהנפקותאיגרותהחוב
המיועדותבעשוריםהבאים,עלותעודפתזוצפויהלגדול
בתוךעשורולהגיעלכ־20מיליארדשקליםחדשיםבשנהע

מלבדההשלכההאדירהשלהגידולהצפויכאמורעל
תקציבהמדינה,המצבהנזכרמעמידאתגריםמשמעותיים
גםמבחינתניהולהחובהממשלתיעכך,היקפיהגיוסשל
איגרותהחובהמיועדותמקטיניםאתהצורךשלהמדינה
דוחקות בכך, המקומיע בשוק סחירות חוב איגרות לגייס
איגרותהחובהמיועדותאתהגיוסבאפיקהסחירהמקומי
וממילאגורמותלייקוראיגרותהחובהממשלתיותשההיצע
שלהןקטןעהקיטוןבגמישותשלהממשלהבקביעתהיקף
הגיוסבאמצעותהנפקהיזומהשלאיגרותחובסחירות
ובתכנון מייצראי–ודאותרבהבניהולהחובהממשלתי

מקורותהמימוןע

הגידול את להפחית כדי אלה, אתגרים נוכח
החוב איגרות על הריבית בהוצאות הצפוי המשמעותי
המיועדותולטייבאתיכולתניהולגיוסהחובהממשלתי,
החוב איגרות של הקיים המנגנון את להחליף מוצע
של חדש במנגנון הישן(, המנגנון - )להלן המיועדות

הבטחתהשלמתתשואה,כפישיפורטלהלןע

המנגנוןהחדשנועדלהבטיחאתהמשךההגנהעל
יציבותהתשואותבקרנותהפנסיההזכאיות,באופןשאינו
פוגעבעמיתיקרנותאלהעאותם30%מנכסיקרןהפנסיה
שהוגבלובמנגנוןהישןבתשואהשנתיתשל86%ע4)צמודה
למדד(,יושקעומעתהבשוקההוןוייהנומזכאותלהבטחת
תשואהשנתיתשל5%)צמודהלמדד(עלפניכלתקופה
של60חודשיםעלפיהמנגנוןהחדש,אםהתשואההשנתית
מ־5% נמוכה תהיה חודשים 60 של בתקופה שהושגה
)תשואהשנתיתצמודהלמדד(,המדינהתשליםלקרנות
הפנסיהאתההפרשעמנגד,אםהתשואהשהושגהתהיה
גבוההמ־5%)תשואהשנתיתצמודהלמדד(הקרנותיעבירו
לקרןהייעודיתלהשלמתתשואהאתשוויההפרשעמנגנוןזה
מביאלכךשחלקהנכסיםהפנסיונייםשהיהמובטחבמנגנון
הישןבאמצעותאיגרותחובבתשואהשנתיתצמודהשל
86%ע4ייהנהכעתמהבטחתתשואהשנתיתצמודהשל5%,
וממילאהעמיתיםבקרנותאלהיקבלועלחלקזהשלנכסי

הקרןשיעורתשואהכאמור,לאפחותולאיותרע

הגידול את להפחית יאפשר החדש המנגנון
החוב איגרות על הריבית בהוצאות הצפוי המשמעותי
הוודאות את ישפר החדש המנגנון כן, כמו המיועדותע
בניהולהחובהממשלתי,יפחיתאתדחיקתהחובהסחיר
ועשוילתרוםלשיפורהסחירותוהנזילותשלאיגרותהחוב

הממשלתיותהסחירותע

מעברלחיסכוןהצפוילתקציבהמדינה,ולטיובהליכי
ניהולהחובשלהממשלה,המנגנוןהחדשיתרוםלשכלול
שוקההוןהישראליבאמצעותהגברתהסחירותוהנזילות

בבורסהע

החדש, המנגנון יישום ולצורך לאמור, כהשלמה
באוגוסט 1 מיום 247 מס' )בהחלטה הממשלה החליטה
2021(להטילעלשרהאוצרלתקןאתתקנותהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל()כלליהשקעההחליםעל
גופיםמוסדיים(,התשע"ב-2012,ואתתקנותהפיקוחעל
שירותיםפיננסיים)קופותגמל()זקיפתתשואהבקרןפנסיה
חדשהמקיפה(,התשע"ז-2017,וכןלתקןאתתקנותמילווה
המדינה)סדרותמסוג"ערד"(,התשנ"ה-1995,כךשהחל
מהמועדהקובעתופסקהנפקתאיגרותחובמיועדותמסוג

"ערד"לקרנותהפנסיהע

שירותים על הפיקוח לחוק להוסיף מוצע  סעיף 11
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-2005)להלן- 
חוקקופותגמל(,אתסימןה'1:השלמתתשואהלקרנות
הפנסיה,ובמסגרתוייקבעהמנגנוןשלפיותינתןלקרנות
המקיפות החדשות הפנסיה וקרנות הוותיקות הפנסיה
)לעילולהלן-הקרנותהזכאיות(הבטחתתשואהעלחלק

מנכסיהן,כמפורטלהלןע

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התש"ף,עמ'321ע 22
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"סימן ה'1: הבטחת השלמת תשואה לקרנות הפנסיה

מטרתושלסימןזהלהבטיחהשלמתתשואהלקרנותפנסיה34אעמטרה
זכאיות,כדילהפחיתאתההשפעהעלזכויותהעמיתיםבהן

הנובעתמשינוייםבתשואותעלנכסיהןע

בסימןזה-34בעהגדרות

"איגרותחובמיועדות"-איגרותחובמסוגערדואיגרותחוב
מסוגמירון;

"איגרתחובמסוגמירון"-איגרתחובבלתיסחירהשהונפקה
)סדרות המדינה מילווה תקנות לפי ותיקות לקרנות

מסוג"מירון"(,התש"ם-231980;

"זכאיםקיימים"-מישהיהזכאילקבלקצבהמקרןחדשה
מקיפהלפנייוםז'בטבתהתשס"ד)1בינואר2004(;

"החודשהקובע"-החודששבוחלהמועדהקובע;

"המועדהקובע"-יוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,או
מועדנדחהשקבעהשרבהתאםלסעיף34ה)ג(;

"נכסיקרןזכאית"-נכסיהקרןהזכאיתלענייןזכאיםקיימים
ונכסיהקרןהזכאיתהאחרים;

שאינם זכאית קרן נכסי - האחרים" הזכאית הקרן "נכסי
עומדיםכנגדהתחייבויותיהלזכאיםקיימים;

"נכסיהקרןהזכאיתלענייןזכאיםקיימים"-נכסיקרןזכאית
העומדיםכנגדהתחייבויותיהלזכאיםקיימים;

"נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמת
תשואה"-כאמורבסעיף34ג)ב(;

"קרןזכאית"-קרןותיקהאוקרןחדשהמקיפה;

"קרןייעודיתלהשלמתתשואה"-כאמורבסעיף34ד;

"השוויהמשוערךשלנכסיקרןזכאית"במועדמסוים-השווי
מועד באותו הזכאית הקרן נכסי של נטו המשוערך
בהתאםלסעיף33ולהוראותמכוחו,ולענייןסימןזה
ישוערכוגםנכסיקרןותיקהבהתאםלהוראותכאמור;

"השוויהמתואם"שלנכסיקרןזכאיתשבשלהםהקרןזכאית
להבטחתהשלמתתשואה-השווישלנכסיקרןזכאית
שבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה,ביום
השלמת להבטחת אלה נכסים זכאים ממנו שהחל
היעד תשואת בתוספת 34ג)ב(, סעיף לפי תשואה

מהמועדהאמור,ועדלכליוםחישובלפיסעיף34ג)ג(;

"שיעורהנכסיםלהבטחתהשלמתתשואה"-30%,ולעניין
זכאיםקיימים-70%;

"תשואתהיעד"-5%,צמודלמדדלשנה;

ק"תהתש"ם,עמ'1764;התשנ"ז,עמ'79ע 23
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"תשואתהיעדהמצטברת"-תשואתהיעדלתקופהשל60
חודשים;

"התשואההכוללת"שלקרןזכאית-התשואההמצטברת
הנומינלית,שהשיאהקרןזכאיתלכללנכסיהבמשך60
חודשים,ואםקבעהשרלפיסעיף26)א(הוראותלעניין
זכאית הקרן שבשלהם הזכאית הקרן נכסי השקעת
המצטברת התשואה - תשואה השלמת להבטחת
הנומינלית,שהשיאההקרןהזכאיתבמשך60חודשים

עלהנכסיםשהושקעוכאמורע

השלמתתשואה
לקרנותהזכאיות

הייעודית34גע מהקרן זכאית, לקרן תעביר הממשלה )א(
תשואה השלמת המדינה, מתקציב או תשואה להשלמת

במועדיםובתנאיםכמפורטבסימןזהע

מהחודש החל חודש כל של הראשון העסקים ביום )ב(
הקובע,נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת

השלמתתשואה,יהיוהסכוםשלאלה:

בעדמישאינםזכאיםקיימים-מכפלתשיעור )1(
הנכסיםלהשלמתתשואהבשוויהמשוערךשלנכסי
של הראשון העסקים ביום האחרים, הזכאית הקרן

החודש,בהפחתהשלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדמישאינם
העסקים ליום נכון נפדו וטרם קיימים זכאים

הראשוןשלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם האחרים
בעדם בוצעה טרם ואשר תשואה, השלמת
התחשבנותלפיסעיףקטן)ג(,נכוןליוםהעסקים

הראשוןשלהחודש;

בעדהזכאיםהקיימים-מכפלתשיעורהנכסים )2(
להשלמתתשואהלענייןזכאיםקיימיםבשוויהמשוערך
ביום קיימים, זכאים לעניין הזכאית הקרן נכסי של
העסקיםהראשוןשלהחודש,בהפחתהשלסכוםשני

אלה:

"תשואתהיעדהמצטברת"-תשואתהיעדלתקופהשל60
חודשים;

"התשואההכוללת"שלקרןזכאית-התשואההמצטברת
הנומינלית,שהשיאהקרןזכאיתלכללנכסיהבמשך60
חודשים,ואםקבעהשרלפיסעיף26)א(הוראותלעניין
זכאית הקרן שבשלהם הזכאית הקרן נכסי השקעת
המצטברת התשואה - תשואה השלמת להבטחת
הנומינלית,שהשיאההקרןהזכאיתבמשך60חודשים

עלהנכסיםשהושקעוכאמורע

השלמתתשואה
לקרנותהזכאיות

הייעודית34גע מהקרן זכאית, לקרן תעביר הממשלה )א(
תשואה השלמת המדינה, מתקציב או תשואה להשלמת

במועדיםובתנאיםכמפורטבסימןזהע

מהחודש החל חודש כל של הראשון העסקים ביום )ב(
הקובע,נכסיהקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחת

השלמתתשואה,יהיוהסכוםשלאלה:

בעדמישאינםזכאיםקיימים-מכפלתשיעור )1(
הנכסיםלהשלמתתשואהבשוויהמשוערךשלנכסי
של הראשון העסקים ביום האחרים, הזכאית הקרן

החודש,בהפחתהשלסכוםשניאלה:

החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדמישאינם
העסקים ליום נכון נפדו וטרם קיימים זכאים

הראשוןשלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
להבטחת זכאית הקרן שבשלהם האחרים
בעדם בוצעה טרם ואשר תשואה, השלמת
התחשבנותלפיסעיףקטן)ג(,נכוןליוםהעסקים

הראשוןשלהחודש;

בעדהזכאיםהקיימים-מכפלתשיעורהנכסים )2(
להשלמתתשואהלענייןזכאיםקיימיםבשוויהמשוערך
ביום קיימים, זכאים לעניין הזכאית הקרן נכסי של
העסקיםהראשוןשלהחודש,בהפחתהשלסכוםשני

אלה:

לסעיף 34ג המוצע

מוצעלקבועכיבמקוםהמנגנוןהישן)שלהנפקת
איגרותחובמיועדות(,המדינהתעבירלקרנותהזכאיות

כספיםלשםהשלמתתשואתהקרנות,בדרךזו:

החל קלנדרי, חודש כל של הראשון העסקים ביום
פנסיה קרן של הנכסים היקף יחושב הקובע, מהחודש
השלמת להבטחת זכאית הקרן תהיה שבשלהם זכאית
תשואהלמשךחמששניםעהנכסיםשעליהםיחולהמנגנון
החדשיהיוהנכסיםשמתקבליםמהכפלתשיעורהנכסים

להשלמתתשואה)30%,ולענייןזכאיםקיימים,שהיוזכאים
לקבלקצבהמקרןפנסיהחדשהמקיפהלפני1בינואר2004
-70%(בשוויהמשוערךשלכללנכסיהקרןהזכאיתביום
האחרוןשלהחודששקדםלאותויום,בניכויהיחסשבין
השוויהמשוערךשלנכסיהקרןבאיגרותהחובהמיועדות
שהונפקולהוטרםנפדונכוןליוםהעסקיםהראשוןשל
החודש,ובניכויהשוויהמתואםשלסךנכסיקרןהפנסיה
נכון תשואה להשלמת זכאית הקרן שבשלהם הזכאית,
ליוםהעסקיםהראשוןשלהחודש,ושטרםבוצעהבעדם
התחשבנותלפיסעיף34ג)ג(,היינו:טרםחלפוחמששנים
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החוב איגרות של המשוערך השווי )א(
המיועדותשהונפקולקרןהזכאיתבעדזכאים
קיימיםוטרםנפדונכוןליוםהעסקיםהראשון

שלהחודש;

הזכאית הקרן נכסי של המתואם השווי )ב(
זכאית הקרן שבשלהם קיימים זכאים לעניין
בוצעה להבטחתהשלמתתשואה,ואשרטרם
)ג(,נכוןליום בעדםהתחשבנותלפיסעיףקטן

העסקיםהראשוןשלהחודשע

בחלוף60חודשיםמכלחודששלאחרהחודשהקובע, )ג(
בדבר מפורטת הודעה לממשלה זכאית קרן כל תמסור
התשואההכוללתשהשיאהבתקופההאמורה,ויחולוהוראות

אלה:

הזכאית הקרן של הכוללת התשואה עלתה )1(
בתקופההאמורהעלתשואתהיעדהמצטברת,תעביר
הקרןהזכאיתלקרןהייעודיתלהשלמתתשואהאת
תשואת לבין הכוללת התשואה שבין ההפרש שווי
היעדהמצטברת,בעדנכסיהקרןהזכאיתשבשלהם

הקרןזכאיתלהבטחתהשלמתתשואה;

התשואה על המצטברת היעד תשואת עלתה )2(
הכוללתשלהקרןהזכאיתבתקופההאמורה,תעביר
הממשלהלקרןהזכאיתאתשוויההפרששביןתשואת
נכסי בעד הכוללת, התשואה לבין המצטברת היעד
הקרןהזכאיתשבשלהםהקרןזכאיתלהבטחתהשלמת

תשואהע

והכול תשואה, להשלמת הבטחה בעדם שניתנה מיום
בתנאישהתוצאההמתקבלתמחישובזההיאחיוביתע

הנכסים שיעור חודש, בכל הכולל, בסך כי יובהר
שעליהםיחולהמנגנוןהחדש,בתוספתשיעורהנכסים
שעליהםחלהמנגנוןהישן)איגרותחובמיועדות(,יעמוד
)ולענייןזכאיםקיימים- 30%מנכסיכלקרןפנסיה על

70%(ע

עודמוצעכיבחלוף60חודשים)שהםחמששנים(
מיוםשניתנההבטחהלהשלמתתשואהלנכסיקרןפנסיה
זכאית קרן כל תמסור מסוים, קלנדרי בחודש זכאית
- הכוללת התשואה לגבי מפורטת הודעה לממשלה
שהיאהתשואההמצטברת,צמודהלמדד-שהשיאהקרן
60חודשים,ואםקבע זכאיתלכללנכסיהבמשךאותם
השרהוראותלענייןהשקעתהחלקהמובטחשלנכסיקרן
זכאיתלפיסעיף26)א(-התשואההמצטברת,צמודהלמדד,
60חודשיםעלהנכסים שהשיאההקרןהזכאיתבמשך
שהושקעוכאמורעלדוגמה,בשלהבטחתתשואהשניתנה
1 ביום תחושב הכוללת התשואה ,2024 בינואר 1 ביום
בינואר2029עאםהתשואההכוללתנמוכהמתשואתהיעד

5%צמודה המצטברת-שהיאתשואתהיעדהשנתית,
למדד,מצטברתבמשךחמששנים,קריבריביתדריבית,
שהיו המצטברת האפקטיבית התשואה את שמשקפת
משיאותקרנותהפנסיהעלאיגרותהחובהמיועדותבמשך
חמששנים-הממשלהתעבירלקרןהזכאיתאתההפרש
הכוללתע התשואה לבין המצטברת היעד תשואת בין
לעומתזאת,אםהתשואההכוללתתהיהגבוההמתשואת
היעדהמצטברת,הקרןהזכאיתתעביראתהיתרהשמעבר
לתשואתהיעדהמצטברתלקרןשתיועדלתשלוםההפרש
האמור)לעילולהלן-הקרןהייעודיתלהשלמתתשואה(ע
החיסכון של זה חלק בעד העמיתים יקבלו כאמור, כך,
שלהםאתתשואתהיעד-לאפחותולאיותרעכךגם,
הסיכוןשנוטלתהמדינהיהיההסיכוןלהשלמתההפרש
שביןתשואתהיעדלביןהתשואהשהשיאוקרנותהפנסיה

עלתיקהנכסיםשלהם,לאורךזמן,בפועלע

התחשבנותזותיערךבמחזוריותכל60חודשים,ובכך
תבטיחאתתשואתהחיסכוןהפנסיונילטובתהעמיתים

לאורךשניםע
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השלמתהתשואהכאמורבסעיףקטן)ג(תשולםמתוך )ד(
הכספיםשנצברובקרןהייעודיתלהשלמתתשואה;לאנותרו
כספיםבקרןהייעודיתלהשלמתתשואה,תשלםהממשלה

אתהשלמתהתשואהמתקציבהמדינהע

קרןייעודית
להשלמתתשואה

תשואה34דע להשלמת ייעודית קרן יקים הכללי החשב )א(
בחשבוןנפרדבבנקישראלשינוהלבמטבעישראליע

תשואה להשלמת הייעודית לקרן שיועברו הכספים )ב(
להסכם 34ג)ג()1(יישאוריביתבהתאם כאמורבסעיףקטן
שביןממשלתישראללביןבנקישראלמכוחסעיף48לחוק

בנקישראל,התש"ע-242010ע

להשלמת הייעודית לקרן להעביר רשאית הממשלה )ג(
תשואהאולקרןייעודיתאחרתסכומיםמתקציבהמדינה
לשםהשלמתהתשואהכאמורבסעיף34ג,אףלפניהמועד

שבועליהלהעבירסכומיםאלהלקרנותהזכאיותע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהלאיהיוניתנים )ד(
לעיקול,להמחאהאולשעבודע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהישמשולהשלמת )ה(
תשואהלקרנותהזכאיות,עלפיסימןזה,בלבדע

השררשאי-34העתקנות

הקרן לעמיתי תשואה זקיפת בדבר הוראות לקבוע )א(
הזכאיתומקבליקצבהבשלהשלמתהתשואהכאמורבסעיף
זה,לרבותבשלמשיכתכספיםבקרןהזכאית,קבלתקצבה,
העברתכספיםמקרןזכאיתלקופתגמלאחרתאוהעברת
כספיםממסלולהשקעהאחדלמסלולהשקעהאחרבאותה

קרןזכאית;

השלמתהתשואהכאמורבסעיףקטן)ג(תשולםמתוך )ד(
הכספיםשנצברובקרןהייעודיתלהשלמתתשואה;לאנותרו
כספיםבקרןהייעודיתלהשלמתתשואה,תשלםהממשלה

אתהשלמתהתשואהמתקציבהמדינהע

קרןייעודית
להשלמתתשואה

תשואה34דע להשלמת ייעודית קרן יקים הכללי החשב )א(
בחשבוןנפרדבבנקישראלשינוהלבמטבעישראליע

תשואה להשלמת הייעודית לקרן שיועברו הכספים )ב(
להסכם 34ג)ג()1(יישאוריביתבהתאם כאמורבסעיףקטן
שביןממשלתישראללביןבנקישראלמכוחסעיף48לחוק

בנקישראל,התש"ע-242010ע

להשלמת הייעודית לקרן להעביר רשאית הממשלה )ג(
תשואהאולקרןייעודיתאחרתסכומיםמתקציבהמדינה
לשםהשלמתהתשואהכאמורבסעיף34ג,אףלפניהמועד

שבועליהלהעבירסכומיםאלהלקרנותהזכאיותע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהלאיהיוניתנים )ד(
לעיקול,להמחאהאולשעבודע

כספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהישמשולהשלמת )ה(
תשואהלקרנותהזכאיות,עלפיסימןזה,בלבדע

השררשאי-34העתקנות

הקרן לעמיתי תשואה זקיפת בדבר הוראות לקבוע )א(
הזכאיתומקבליקצבהבשלהשלמתהתשואהכאמורבסעיף
זה,לרבותבשלמשיכתכספיםבקרןהזכאית,קבלתקצבה,
העברתכספיםמקרןזכאיתלקופתגמלאחרתאוהעברת
כספיםממסלולהשקעהאחדלמסלולהשקעהאחרבאותה

קרןזכאית;

מוצעכיתשלומיהמדינהלקרנותהפנסיהבהתאם
להשלמת הייעודית בקרן שנצברו מהכספים יבוצעו
תשואהעאםלאנותרוכספיםבקרןהייעודיתלהשלמת

תשואה,ההשלמהתמומןמתקציבהמדינהע

התשפ"ב בטבת כ"ח יהיה הקובע היום כי מוצע
2022(,וכיהשריהיהרשאילדחותאתהיום בינואר 1(
הקובעלתקופהשלעדשישהחודשים,ככלשהדברנדרש

לצורךיישוםהמנגנוןהחדש)סעיף34ה)ג(להלן(ע

לסעיף 34ד המוצע

הפנסיה לקרנות הכספים העברת לצורך כי מוצע
להשלמתתשואהכאמורבסימןזה,יקיםהחשבהכללי
מאחר תשואהע להשלמת ייעודית קרן האוצר במשרד
שכספיהקרןהייעודיתלהשלמתתשואהישמשולהשלמת
תשואהלפיסימןזהבלבד,היאתנוהלבחשבוןבנקייעודי
ונפרדבבנקישראל,במטבעישראלי)שקלישראליחדש(,
ישראלע בבנק הממשלה של החשבונות משאר בנפרד

הכספיםשיועברולקרןהייעודיתלהשלמתתשואהיישאו
ריביתבהתאםלהסכםביןממשלתישראללביןבנקישראל
מכוחסעיף48לחוקבנקישראל,התש"ע-2010,אשרמסדיר
אתפעילותחשבונותהממשלהבבנקישראלוקובע,בין
השאר,אתשיעוריהריביתשישלםבנקישראללממשלה
עליתרותזכותשלהממשלהענכוןלהיום,תנאיחשבונות
הממשלהבבנקישראל,לרבותהריביותשנושאיםחשבונות
אלה,מעוגניםבהסכםשביןממשלתישראללבנקישראל
מיום24בנובמבר2016,וייתכןשבעתידייקבעהסכםאחר

לענייןזהע

הסעיףהמוצעמבהירכיהכספיםשבקרןהייעודית
להשלמתתשואהלאיהיוניתניםלעיקול,להמחאהאו

לשעבודע

עודמוצעלקבועכיהממשלהתהיהרשאית,במטרה
הבטחת למימון המדינה מתקציב ההוצאה את לפרוס
השלמתהתשואה,להעבירכספיםמתקציבהמדינה,לקרן
הייעודיתלהבטחתתשואהאולקרןייעודיתאחרת,אף

ס"חהתש"ע,עמ'452;התשע"ט,עמ'58ע 24
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לקבועהוראותבדברהתחשבנותביןהקרנותהזכאיות )ב(
באשרלהשלמתתשואהעלנכסיםשהועברוביןקרןזכאית

אחתלאחרתע

לדחותאתהמועדהקובעלתקופהאולתקופותשלא )ג(
יעלובמצטברעלשישהחודשיםע

השרימסורלממשלהולכנסתאחתלשנהדיווחמפורטעל34ועדיווח
אודותיישוםהאמורבסימןזה,לרבותפרטיםלענייןהקרן
הייעודיתלהשלמתתשואהלפיסעיף34ד,ויפרסםאתהדיווח

האמורבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרע"

פרק ו': מיסוי הכנסות צבורות
תיקוןחוק

לעידודהשקעות
הון

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-251959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעותהון(-12ע

לקרנות אלה סכומים להעביר עליה שבו המועד לפני
הזכאיותע

לסעיפים 34ה ו–34ו המוצעים

מוצעכיהשריהיהרשאילקבועהוראותבענייןזקיפת
התשואהלעמיתיקרןזכאיתולמקבליקצבהעלהנכסים
שבשלהםניתנההשלמתתשואהכאמורבסעיףזה,לרבות
במקריםשלמשיכתכספיםמקרןהפנסיההזכאית,קבלת
בין או זכאיות פנסיה קרנות בין כספים העברת קצבה,
מסלוליהשקעהבאותהקרןעזאתועודמוצעכיהשריהיה
רשאילקבועהוראותבענייןהתחשבנותביןקרנותהפנסיה
הזכאיותביחסלהשלמתתשואהעלהנכסיםשהועברובין
הקרנות,וזאתכדילהבטיחייחוסהוגןשלההטבהשגלומה
בהבטחתהשלמתהתשואה,וכדילמנועמצבשבוהבטחת

תשואהניתנתעלאותםנכסיםיותרמפעםאחתע

עודמוצע,כאמור,להסמיךאתשרהאוצרלדחותאת
המועדהקובעלתקופהאולתקופותשלאיעלובמצטבר

עלשישהחודשיםע

כמוכן,מוצעלקבועכיאחתלשנהימסורשרהאוצר
דיווחלממשלהולכנסתעליישוםהמנגנוןהחדשעהדיווח

יפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאוצרע

חוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-1959)בפרק  פרק ו'
זה-חוקלעידודהשקעותהון(,קובע,בסעיף  כללי
47,שעניינו"המסעלהכנסהממפעלמאושר 
חברה על החלים המס שיעורי את ההטבות", בתקופת
בעלתמפעלמאושר,במסלולהחלבענייןזהטרםתחילתו
שלתיקוןמס'68לחוקלעידודהשקעותהון,במסגרתחוק
2011ו־2012)תיקוניחקיקה(, המדיניותהכלכליתלשנים
התשע"א-2012)ס"חהתשע"א,עמ'138()בפרקזה-תיקון
47)א()5(לחוקלעידודהשקעותהוןקובע 68(עסעיף מס'
תקופתפטורשלשנתייםמתשלוםמסחברות,לחברהבעלת
מפעלמאושרבאזורפיתוחא',בהתאםלתנאיהסעיףעסעיף
47)א1(לחוקלעידודהשקעותהוןקובעתקופתפטורדומה

ממסחברותלגביחברתמשקיעיחוץשהיאבעלתמפעל
מאושרבאזורפיתוחא'ע

עםזאת,סעיף47)א2(לחוקלעידודהשקעותהוןקובע
כיאםחולקדיבידנדמתוךהכנסהשלמפעלשהושגה
לפי חברות ממס פטורה החברה הייתה שבה בתקופה
סעיפים47)א()5(או)א1(לחוקלעידודהשקעותהון,תהיה
במס הדיבידנד, חולק שבה המס בשנת החברה, חייבת
חברותעלסכוםהדיבידנדהמחולק,בשיעורמסהחברות
חברות ממס פטורה הייתה אילולא בו חייבת שהייתה

בשנהשבההופקהההכנסהע

סעיף51אלחוקלעידודהשקעותהון,שעניינו"הטבות
מס",קובעאתשיעוריהמסהחליםעלחברהמוטבת)בעלת
מפעלמוטב(,במסלולהחללענייןזהטרםתחילתושלתיקון
מס'68עסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמורקובע,בפסקאות
)1(עד)3(שבו,תקופותפטורמתשלוםמסחברות,בהתאם
לאזורהפיתוחשבונמצאהמפעל)ביןשנתייםלעשרשנים(ע

עםזאת,בדומהלסעיף47)א2(לחוקלעידודהשקעות
הון,ובדומהלסעיפים51)ג(ו־51)ח(לחוקלעידודהשקעות
חוק במסגרת לחוק 60 מס' בתיקון תיקונם טרם הון
המדיניותהכלכליתלשנתהכספים2005)תיקוניחקיקה(,
התשס"ה-2005)ס"חהתשס"ה,עמ'346()בפרקזה-תיקון
מס'60(,קובעסעיף51בלחוקלעידודהשקעותהוןכיבעת
חלוקתדיבידנדמתוךהכנסהשלמפעלשהושגהבתקופה
שבההייתההחברהפטורהממסלפיסעיף51א)א(לחוק
לעידודהשקעותהון,תהיהחייבתהחברה,בשנתהמס
הדיבידנד סכום על חברות במס הדיבידנד, חולק שבה
לפי בו חייבת שהייתה החברות מס בשיעור המחולק,
הוראותסעיף47לחוקלעידודהשקעותהון,אילולאהייתה

פטורהממסחברותבשנהשבההופקהההכנסהע

דיבידנד מלחלק חברות נמנעו רבות שנים במשך
ולהתחייבבשלכךבמסעלההכנסותהפטורותעעלהרקע
הזהנחקקחוקלעידודהשקעותהון)תיקוןמס'69והוראת
שעה(,התשע"ג-2012)ס"חהתשע"ג,עמ'12()בפרקזה-

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"ז,עמ'261ע 25
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בכותרתשלסימןד'לפרקשביעי,אחרי"הוראתשעה"יבוא"לענייןהכנסה )1(
שנצברהעדתוםשנת2011";

אחריסעיף52גיבוא: )2(

"סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת 
שעה לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

מסחברותעל
הכנסהצבורה

נבחרת

בסימןזה,"הכנסהצבורה"-סךהכנסתהשלחברה52דע )א(
שהצטברהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,

שמתקיימיםלגביהכלאלה:

שהייתה שהוונה, הכנסה לרבות הכנסה, היא )1(
פטורהממסחברותבשנתהמסשבההופקה,לפיסעיף
47)א()5(או)א1(,לפיסעיף51)ב(כנוסחולפניתחילתו
י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים שלפרק
זו )בהגדרה התשס"ה-262005 חקיקה(, )תיקוני 2005

-תיקוןמס'60(אולפיסעיף51א)א()1()א(,)2(או)3(;

בכותרתשלסימןד'לפרקשביעי,אחרי"הוראתשעה"יבוא"לענייןהכנסה )1(
שנצברהעדתוםשנת2011";

אחריסעיף52גיבוא: )2(

"סימן ה': מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת - הוראת 
שעה לעניין הכנסה שנצברה עד תום שנת 2020

מסחברותעל
הכנסהצבורה

נבחרת

בסימןזה,"הכנסהצבורה"-סךהכנסתהשלחברה52דע )א(
שהצטברהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,

שמתקיימיםלגביהכלאלה:

שהייתה שהוונה, הכנסה לרבות הכנסה, היא )1(
פטורהממסחברותבשנתהמסשבההופקה,לפיסעיף
47)א()5(או)א1(,לפיסעיף51)ב(כנוסחולפניתחילתו
י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים שלפרק
זו )בהגדרה התשס"ה-262005 חקיקה(, )תיקוני 2005

-תיקוןמס'60(אולפיסעיף51א)א()1()א(,)2(או)3(;

תיקוןמס'69(,שהעניקשיעורמסמוטבלחברההמחלקת
רווחיםפטורים,למשךשנה,בהתאםליחסהחלוקה,שהגיע
עד40%ממסהחברותשהייתהאמורההחברהלהתחייב
בובלאההטבההחדשה,ובלבדששולםמסחברותבשיעור
המקצוע גורמי להערכות בהתאם מ־6%ע פחות לא של
ברשותהמסים,היקףההכנסותהפטורותאשרנצברועד
לכ־50 מגיע במס חויבו ולא 69 מס' תיקון של תחילתו
מיליארדשקליםחדשים,ולהםישלהוסיףהכנסותשל
לאחר שנצברו נוספים חדשים שקלים מיליארד כ־50

תחילתושלתיקוןמס'69ע

עודיצויןכיבהתאםלנתונירשותהמסיםהיקףגביית
המסיםבשלההטבהשניתנהבמסגרתתיקוןמס'69עמד
עלסכוםשלכ־3ע4מיליארדשקליםחדשים,אשרשולמו
עלידי204חברותמתוך738חברותאשרהייתהבידיהן
הכנסהצבורהעהיקףההכנסותהצבורותשלגביהןשולם
המסעמדעל60מיליארדשקליםחדשיםמתוךסךכולל

שלכ־110מיליארדשקליםחדשיםע

כדילהגדילאתהכנסותהמדינהממסיםעלהכנסות
צבורות,מוצעלתקןאתהחוקלעידודהשקעותהוןולקבוע
69,למשך מתווההטבותדומהלזהשנקבעבתיקוןמס'
שנה,ובהתאםלתנאיםשנקבעוגםבו,לרבותהתנאישלפיו
חברהשבחרהלשלםמסחברותעלהכנסהצבורהנבחרת,
תשקיעבמפעלתעשייתיסכומיםבתקופהשלחמששנים
לשםרכישתנכסיםיצרניים,למעטבניינים,ולשםהשקעה
במחקרופיתוחבישראל,אותשלוםשכרעבודהלעובדים
חדשיםשנוספולמפעל,ביחסלמספרהעובדיםשהועסקו

במפעלבתוםשנתהמס2021ע

היקףגבייתהמסיםהצפויממתןהתמריץלפיהתיקון
המוצעמוערךבחצימיליארדעדמיליארדשקליםחדשיםע
מספרהחברותשלהןישהכנסותצבורותמשניםקודמות

מוערךבכמהמאותע

עלפיהערכתגורמיהמקצועברשותהמסים,בשנים
הבאותימשיכו40עד50חברותלהיותזכאיותלפטורממס
חברותמכוחהסעיפיםהמפורטיםבסעיף52ד)א()1(המוצע
הפטורות ההכנסות סכומי הוןע השקעות לעידוד לחוק
שיופקובשנותהמסהבאותמוערכיםב־2עד3מיליארד

שקליםחדשיםע

לפסקאות )1( ו–)2(

מוצעלהוסיףלפרקשביעישלחוקלעידודהשקעות
הון,העוסקבהטבותבמסהכנסה,סימןה',שעניינוהוראת
שעהלגבימסחברותעלהכנסהצבורהנבחרתשנצברה

עדתוםשנת2020ע

לסעיף 52ד המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

ניתן שבשלה צבורה" "הכנסה מהי להגדיר מוצע
לחוק בהתאם מופחת חברות מס שיעור לשלם לבקש
תזכה אשר הכנסה כי לקבוע מוצע זה, לעניין המוצעע
חברהלשיעורמסחברותמופחתבהתאםלחוקהמוצע
היאהכנסהשהייתהפטורהממסלפיסעיף47)א()5(או)א1(
לחוקלעידודהשקעותהון,לפיסעיף51)ב(לחוקלעידוד
השקעותהוןכנוסחולפניתחילתושלתיקוןמס'60,אולפי
)3(לחוקלעידודהשקעותהון, )2(או סעיף51א)א()1()א(,
שנצברהעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,
זאתמכיווןשרובהדוחותלשנת2020כברהוגשולרשות
המסיםעלידיהחברותוניתןלברראתההכנסההצבורה

עדלמועדזהע

כמוכן,מוצעלדרושלגביאותההכנסהכיהחברה
טרםחויבהבמסחברותבשלהבעקבותחלוקתדיבידנד,
לרבותבמקריםשרואההחוקלעידודהשקעותהוןכחלוקת
כבר חילקה החברה אם כי יובהר, זה לעניין דיבידנדע
דיבידנד,לרבותבהתאםלחזקותהקבועותבסעיף51ב)ב(

ס"חהתשס"ה,עמ'346ע 26
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לפי חברות במס בשלה חבה טרם החברה )2(
סעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(כנוסחולפניתחילתושל
תיקוןמס'60,סעיף51ב,אוסעיף52א,למעטחבותבמס
בשלסכוםשנתנהלחברבניאדםהמוחזקעלידהאו
שזקפהאותולחובתו,ביןבמישריןוביןבעקיפין,לרבות
רכישתומצדשלישי;לענייןזה,"החזקה"-כהגדרתה

בפסקה)3(להגדרה"קרוב"בסעיף88לפקודהע

עלאףההוראותלפיחוקזה,חברהתהיהזכאיתלשלם )ב(
בשלהכנסתההצבורה,כולהאוחלקה,בהתאםלבחירתה
)ד()בסימןזה-הכנסהצבורהנבחרת(מס לפיסעיףקטן

חברותבשיעורכאמורבסעיףקטן)ג(ע

הצבורה ההכנסה על חברה שתשלם החברות מס )ג(
אותה על חל שהיה החברות מס בשיעור יהיה הנבחרת
47,בשנהשבההופקה,אילולא הכנסהלפיהוראותסעיף
הייתהפטורהממסחברותבשנהזו,כשהואמוכפלבמקדם
המס,ולאפחותמ־6%)בסימןזה-שיעורהמסהמזערי(,

לענייןזה-

"מקדםהמס"-אחדפחותיחסההטבה;

ב־3ע0, מוכפל כשהוא ההפשרה יחס - ההטבה" "יחס
בתוספת3ע0;

"יחסההפשרה"-ההכנסההצבורההנבחרתכשהיאמחולקת
בסךההכנסההצבורהע

לחוקלעידודהשקעותהון,הרישהיאלאתוכללחסות
תחתהחוקהמוצעמכיווןשהחוקהמוצעבאלעודדחלוקת

רווחיםצבוריםשטרםחולקווטרםחויבובמסכאמורע

לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעלקבועכיחברהשהייתהלהבשנתהמסהכנסה
צבורה,תשלםעליה,כולהאוחלקה,מסחברותלפיהחוק
המוצע,עלפיבחירתהשעליהתודיעלמנהלרשותהמסים

)"הכנסהצבורהנבחרת"(ע

לסעיף קטן )ג( המוצע

על חברה שתשלם החברות מס כי לקבוע מוצע
החברות מס בשיעור יהיה הנבחרת הצבורה ההכנסה
שהיהחלעלאותההכנסהבשנהשבההופקהאילולא
הייתהפטורהממס,כמפורטבחלקהכללילדבריההסבר
לפרקזה,כשהואמוכפלבמקדםהמסולאפחותמ־6%ע

לענייןזהמוצעלהגדיראתהמונחיםהאלה:

יחס פחות לאחד השווה מקדם - המס" "מקדם
ההטבהעתוצאהזותוכפלבשיעורהמסהמקורישלהחברה
ותניבאתשיעורהמסהסופישלהחברהבהתאםלחוק

המוצעע

"יחסההטבה"ו"יחסההפשרה"-יחסההטבהמוגדר
כיחסההפשרהכשהואמוכפלב־0ע3,בתוספת0ע3עבהצעת

הכנסתה על מופחת חברות מס ישולם כי מוצע החוק
הפטורהשלהחברה,שעליההיאבוחרתלשלםמסחברות
לפיהחוקהמוצעעמסהחברותהמופחתייקבעבהתאם
ליחסההפשרההשווהלחלקההכנסהשאותהמבקשת
לכלל ביחס נבחרת(, צבורה )הכנסה להפשיר החברה
ההכנסההפטורהשלהחברה)הכנסהצבורה(עמסהחברות
המופחתייקבעבאופןליניארי,כךשככלשהחברהתבקש
להפשירחלקגדוליותרמהכנסתה,כךתגדלהטבתהמס
שלהתזכהעשיעורההטבההמזערישלותזכההחברההוא
30%)כךשהחברהתשלםמסחברותבשיעורשל70%ממס
החברותשהייתהנדרשתלשלםלולאהחוקהמוצע(,ואילו
השיעורהמרבייהיה60%)כךשהחברהתשלםמסחברות
בשיעור40%ממסהחברותשהייתהנדרשתלשלםלולא

החוקהמוצע(ע

כמוכןמוצעכיבכלמקרהשיעורהמסהמוטבלא
יפחתמ־6%עכפישהוסברבחלקהכללישלדבריההסבר
המסהנמוךביותרהחלעלמפעל לפרקזה,זהושיעור

מועדףרגיללאחרתיקוןמס'68ע
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חברהרשאיתלבחורלשלםמסחברותלפיהוראותסעיף )ד(
זה,בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021
ו־2022(,התשפ"א-2021,בהודעהשתגישלמנהלרשותהמסים
לענייןזה)בסימןזה-מועדהבחירה(;מנהלרשותהמסים
רשאילקבועהוראותלענייןאופןמתןההודעהעלבחירה

כאמור,לרבותמסמכיםואישוריםשישלצרפםלהודעהע

צבורה הכנסה על חברות מס לשלם החברה בחרה )ה(
נבחרת,לפיהוראותסעיףזה,לאתוכללחזורבהמבחירתה;
החברהתשלםאתמסהחברותכאמורבתוך30ימיםממועד

הבחירהע

לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהם )ו(
כנגדמסחברותהמתחייבלפיסימןזהע

חובתהשקעה
מיועדת

צבורה52הע הכנסה על חברות מס לשלם שבחרה חברה )א(
תעשייתי במפעל תשקיע 52ד, סעיף הוראות לפי נבחרת,
)ג(,לפיהעניין, שבבעלותהסכוםכאמורבסעיףקטן)ב(או
בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחלמועדהבחירה,

לשםאחדאויותרמאלה)בסעיףזה-השקעהמיועדת(:

רכישתנכסיםיצרנייםכהגדרתםבסעיף51,למעט )1(
בניינים;

השקעהבמחקרופיתוחבישראל; )2(

שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום )3(
למפעל,ביחסלמספרהעובדיםשהועסקובמפעלבתום
שנת2020,למעטשכרעבודהלנושאמשרהבחברה;

לענייןזה-

חברהרשאיתלבחורלשלםמסחברותלפיהוראותסעיף )ד(
זה,בתוךשנהמיוםפרסומושלחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021
ו־2022(,התשפ"א-2021,בהודעהשתגישלמנהלרשותהמסים
לענייןזה)בסימןזה-מועדהבחירה(;מנהלרשותהמסים
רשאילקבועהוראותלענייןאופןמתןההודעהעלבחירה

כאמור,לרבותמסמכיםואישוריםשישלצרפםלהודעהע

צבורה הכנסה על חברות מס לשלם החברה בחרה )ה(
נבחרת,לפיהוראותסעיףזה,לאתוכללחזורבהמבחירתה;
החברהתשלםאתמסהחברותכאמורבתוך30ימיםממועד

הבחירהע

לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהם )ו(
כנגדמסחברותהמתחייבלפיסימןזהע

חובתהשקעה
מיועדת

צבורה52הע הכנסה על חברות מס לשלם שבחרה חברה )א(
תעשייתי במפעל תשקיע 52ד, סעיף הוראות לפי נבחרת,
)ג(,לפיהעניין, שבבעלותהסכוםכאמורבסעיףקטן)ב(או
בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחלמועדהבחירה,

לשםאחדאויותרמאלה)בסעיףזה-השקעהמיועדת(:



רכישתנכסיםיצרנייםכהגדרתםבסעיף51,למעט )1(
בניינים;

השקעהבמחקרופיתוחבישראל; )2(

שנוספו חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום )3(
למפעל,ביחסלמספרהעובדיםשהועסקובמפעלבתום
שנת2020,למעטשכרעבודהלנושאמשרהבחברה;

לענייןזה-

לסעיף קטן )ד( המוצע

מס לשלם לבחור רשאית חברה כי לקבוע מוצע
חברותלפיהוראותהחוקהמוצע,בתוךשנהמיוםפרסומו
שלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התשפ"א-2021, ו־2022(, 2021 התקציב לשנות התקציב

בהודעהשתגישלמנהלרשותהמסיםלענייןזהע

לסעיף קטן )ה( המוצע

מוצעלקבועכיחברהשבחרהלשלםמסחברותלפי
החוקהמוצע,לאתוכללחזורבהמבחירתהעכמוכןמוצע
לקבועכיהחברהתשלםאתמסהחברותבתוך30ימים

מיוםהבחירהע

לסעיף קטן )ו( המוצע

לנוכחכךשמדוברבהטבתמסחריגה,מוצעלקבועכי
לאיותרוניכוי,זיכוי,קיזוז,מקדמה,אופטורכלשהםכנגד

מסחברותהמתחייבלפיהסימןהמוצעע

לסעיף 52ה המוצע

מוצעלקבועכיחברהשבחרהלשלםמסחברותעל
הכנסהצבורהנבחרת,לפיהוראותסעיף52דהמוצעלחוק
לעידודהשקעותהון,תשקיעבמפעלתעשייתישבבעלותה
סכוםכאמורבסעיפיםקטנים)ב(או)ג(לסעיף52ההמוצע,
לפיהעניין,בחמשהשניםשתחילתןבשנתהמסשבהחל
מועדהבחירה,לשםאחדמאלה:רכישתנכסיםיצרניים
במפעל,השקעהבמחקרופיתוחבישראלאותשלוםשכר
לעובדיםחדשיםשנוספולמפעלעמוצעכיסכוםההשקעה
זכאית שלה המזערית המס הטבת בגובה יהיה הנדרש
חברהעלפיהחוקהמוצעעעודיצויןכילגביחברהאשר
הטבתהמסשלהעלפיהנוסחההמוצעתמוגבלתבשל
כךשחלעליהשיעורמסמזערי,יופחתמסכוםההשקעה
המתחייב,סכוםהשווהלסכוםהנגרעמהטבתהמסבשל

ההגבלההאמורהע
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החברות, בחוק כהגדרתו - משרה" "נושא
התשנ"ט-271999;

"שכרעבודה"-הכנסהמעבודהכאמורבסעיף
2)2(לפקודהע

סכוםההשקעההמיועדתיהיה30%מההכנסההצבורה )ב(
בסעיף כהגדרתו ההפשרה ביחס מוכפל כשהוא הנבחרת
52ד)ג(ובשיעורמסהחברותשהיהחלעלאותההכנסהלפי
הוראותסעיף47,בשנהשבההופקה,אילולאהייתההחברה

פטורהממסחברותבשנהזוע

)ב(,לגביחברהשחלעליה עלאףהאמורבסעיףקטן )ג(
שיעורהמסהמזערי,סכוםההשקעההמיועדתיהיהההפרש
שביןסכוםהטבתהמסשקיבלההחברהבשלשיעורהמס
המזעריוביןהסכוםהמתקבלממכפלהשל30%במסהחברות
ובהכנסה ,47 סעיף הוראות לפי ההכנסה על חל שהיה
הצבורההנבחרת;לענייןזה,"סכוםהטבתהמס"-ההפרש
שביןשיעורמסהחברותשהיהחלעלההכנסהלפיהוראות
סעיף47וביןשיעורהמסהמזערי,כשהואמוכפלבהכנסה

הצבורההנבחרתע

לאהשקיעההחברהאתמלואההשקעההמיועדתעד )ד(
תוםהתקופההקבועהבסעיףקטן)א(,תחויבבמועדזהעל
ההכנסההצבורההנבחרתבמסחברותנוסףעלהמסלפי
סעיף52ד)ג(,בגובהההפרששביןההשקעההמיועדתובין
ההשקעהשהשקיעהבפועל;מסהחברותהנוסףישולםבתוך
)א(,בתוספת 30ימיםמתוםהתקופההאמורהבסעיףקטן
הפרשיהצמדהוריביתמיוםההודעהלמנהלרשותהמסים

ועדיוםהתשלוםע

חלוקתדיבידנד
מתוךהכנסה
צבורהנבחרת

קיבלאדםדיבידנדששולםמתוךהכנסהצבורהנבחרת,52וע )א(
יהיהחייבעליובמסהכנסהבשיעורשל15%,ויחולולעניין

זההוראותסעיף47)ב()2(,בשינוייםהמחויביםע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולובחלוקתדיבידנדשחל )ב(
עליהסעיף39)ה()2()ג(לחוקהמדיניותהכלכליתלשנים2011

ו־2012)תיקוניחקיקה(,התשע"א-282011ע

לסעיף 52ו המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

מוצעלקבועהוראהדומהלהוראההקבועהבסעיף
47)ב(לחוקלעידודהשקעותהון,ולפיהעלדיבידנדששולם
בניכוימסהחברותלפיהחוקהמוצע,ישולםמסבשיעור
של15%,ומוצעכייחולולענייןזההוראותסעיף47)ב()2(
לחוקלעידודהשקעותהוןומנגנוןהזיכוישבו,בשינויים

המחויביםע

לסעיף קטן )ב( המוצע

מוצעלקבועכישיעורהמסשל15%האמורבסעיף
קטן)א(יחולבכפוףלהוראותסעיף39)ה()2()ג(לתיקוןמס'
68לענייןחלוקתדיבידנדלבעלמניותשהואחברה,ולפיהן
חברותשעמדובתנאיהסעיףיהיופטורותממסבקבלת
דיבידנדמחברהמוחזקת,בהתאםלסעיף126)ב(לפקודת

מסהכנסהע

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ע 27

ס"חהתשע"א,עמ'138ע 28
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חברההמחלקתדיבידנדמתוךהכנסהצבורהנבחרת )ג(
תנכהבמקוראתמסההכנסהממקבלהדיבידנד,ויחולועל

מסזהכלההוראותהמתייחסותלניכויבמקורע";

בסעיף74- )3(

בסעיףקטן)ד()4(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בחלוקתדיבידנדשלחברהאשרהייתהלההכנסהצבורה")ד1( )1(
כהגדרתהבסעיף52ד)א(,יראולענייןסעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(,
כנוסחולפניתחילתושלתיקוןמס'60,אוסעיף51ב,כאילוחלק
הדיבידנדהשווהלמנההמתקבלתמחלוקתהכנסתההצבורהשל
החברהברווחיהחברה,חולקמתוךהכנסהשהושגהבתקופהשבה

הייתההחברהפטורהממסע

בסעיףזה- )2(

החברה, של החייבת ההכנסה כלל - החברה" "רווחי
שבח לרבות ממס, הפטורות ההכנסות בתוספת
שנצברו מקרקעין, מיסוי לחוק 6 בסעיף כמשמעותו
מיוםהתאגדותה,בניכויהמסהמתחייבששולםעליה

ובניכוידיבידנדשחולק;

י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנת 60"-פרק "תיקוןמס'
הכספים2005)תיקוניחקיקה(,התשס"ה-2005ע"

סעיף74לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחולפיסעיף12)3(לחוקזה,יחולעלדיבידנד13עפרקו'-תחולה
שחולקמיוםז'באלולהתשפ"א)15באוגוסט2021(ואילך,מתוךרווחיהחברהכהגדרתם

בסעיף74)ד1()2(לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחובסעיף12)3(לחוקזהע

חברההמחלקתדיבידנדמתוךהכנסהצבורהנבחרת )ג(
תנכהבמקוראתמסההכנסהממקבלהדיבידנד,ויחולועל

מסזהכלההוראותהמתייחסותלניכויבמקורע";

בסעיף74- )3(

בסעיףקטן)ד()4(,פסקתמשנה)ב(-תימחק; )א(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ב(

בחלוקתדיבידנדשלחברהאשרהייתהלההכנסהצבורה")ד1( )1(
כהגדרתהבסעיף52ד)א(,יראולענייןסעיף47)א2(,סעיף51)ג(או)ח(,
כנוסחולפניתחילתושלתיקוןמס'60,אוסעיף51ב,כאילוחלק
הדיבידנדהשווהלמנההמתקבלתמחלוקתהכנסתההצבורהשל
החברהברווחיהחברה,חולקמתוךהכנסהשהושגהבתקופהשבה

הייתההחברהפטורהממסע

בסעיףזה- )2(

החברה, של החייבת ההכנסה כלל - החברה" "רווחי
שבח לרבות ממס, הפטורות ההכנסות בתוספת
שנצברו מקרקעין, מיסוי לחוק 6 בסעיף כמשמעותו
מיוםהתאגדותה,בניכויהמסהמתחייבששולםעליה

ובניכוידיבידנדשחולק;

י'לחוקהמדיניותהכלכליתלשנת 60"-פרק "תיקוןמס'
הכספים2005)תיקוניחקיקה(,התשס"ה-2005ע"

סעיף74לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחולפיסעיף12)3(לחוקזה,יחולעלדיבידנד13ע
שחולקמיוםז'באלולהתשפ"א)15באוגוסט2021(ואילך,מתוךרווחיהחברהכהגדרתם

בסעיף74)ד1()2(לחוקלעידודהשקעותהוןכנוסחובסעיף12)3(לחוקזהע

פרקו'-תחולה

לסעיף קטן )ג( המוצע

מוצעלקבועכייחולוהוראותניכויבמקורעלחברה
המחלקתדיבידנדלפיהוראותהחוקהמוצעע

לפסקה )3(

מוצעלמחוקאתפסקתמשנה)ב(שבסעיף74)ד()4(
לחוקלעידודהשקעותהון,שלפיהחברותרשאיותלחלק
רווחיםאשרלאמיוחסיםלהכנסותפטורות,וזאתבשלכך
שהוראהזוהביאהלמחלוקותרבותביןפקידיהשומהלבין
חברות,עלאודותייחוסמקורלחלוקתרווחיםעבהמשך
לכךמוצעלהבהירכיבחלוקתדיבידנדשבוצעהעלידי
מהדיבידנד חלק יראו צבורה, הכנסה לה שיש חברה
ממסע החברהפטורה הייתה חולקבתקופהשבה כאילו
כתוצאהמכךיחויבבמסחברותחלקהדיבידנדהאמורע

לצורךכך,מוצעלהגדירחלקזהכמנההמתקבלתמחלוקת
הכנסתההצבורהשלהחברהברווחיהחברהעלענייןזה,
מוצעכי"רווחיהחברה"יהיוכללההכנסההחייבתשל
החברה,בתוספתההכנסותהפטורותממס,לרבותשבח
כמשמעותובסעיף6לחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,
המס בניכוי התאגדותה, מיום שנצברו התשכ"ג-1963,

המתחייבששולםעליהובניכוידיבידנדשחולקע

לסעיף המוצעים התיקונים כי לקבוע מוצע  סעיף 13
לעיל, כאמור הון, השקעות לעידוד לחוק 74 
15( ז'באלולהתשפ"א יחולולגבידיבידנדשחולקמיום
2021(ואילך,וזאתכדילמנועניצוללרעהשל באוגוסט
המצבהחוקיטרםכניסתהחוקהמוצעלתוקף,באמצעות

חלוקתדיבידנדיםע
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פרק ז': פריסת המועדים להמשך עבודת ההנגשה
תיקוןחוקשוויון

זכויותלאנשים
עםמוגבלות

בחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-291998)בפרקזה-חוקהשוויון(-14ע

בסעיף19ח,בסעיףקטן)ה(,אחריפסקה)1(יבוא: )1(

רשותמקומיתתתקשרעםבעליםשלמקוםציבורי,מחזיקבמקוםכאמור ")1א(
אומפעילמקוםכאמור,לצורךמתןשירותציבורי,רקאםבוצעובאותומקום
התאמותהנגישותבהתאםלהוראותלפיסימןזהאולפיהוראותהנגישותלפי

חוקהתכנוןוהבנייה,לפיהענייןע";

בסעיף19ט- )2(

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )א(

עלאףההוראותלפיסעיףקטן)ג()1(,המועדלביצועהתאמות")ג1א( )1(
הנגישותלענייןרשותציבוריתהמנויהבטורא'בתוספתהשלישית
קיימים לבניינים הנוגע בכל מקומית(, רשות - זה קטן )בסעיף
ומקומותציבורייםשאינםבניינים,אשרחייביםבהנגשהלפיסעיף
2021(טרםהושלם )1בנובמבר זה,ושביוםכ"ובחשווןהתשפ"ב
ביצועהתאמותהנגישותבהם,יוארךעדיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב

)31במרס2022(ע

עלאףהוראותפסקה)1(,רשותמקומיתשפרסמהברשומות )2(
ובאתרהאינטרנטשלהרשות,והגישהלמשרדהפניםולנציבותעד
יוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(אתכלאלה,תחוללגביה
חובתהנגישותבמלואה,לענייןבנייניםומקומותשהמועדלהשלמת
ביצועהתאמותהנגישותבהםהוארךלפיהוראותאותהפסקה,
ושביוםכ"חבאדרב'התשפ"ב)31במרס2022(טרםהושלםביצוע
התאמותהנגישותבהם)בסעיףקטןזה-מקומותשטרםהונגשו(,

ביוםט'בניסןהתשפ"ג)31במרס2023(:

המקומות או הקיימים הבניינים כל של רשימה )א(
ביצוע חובת לגביהם שחלה בניינים, שאינם הציבוריים
התאמותנגישותלפיסימןזה,ובכללזהבנייניםאומקומות
הושלמה זה סימן לפי לגביהם הנגישות שחובת כאמור
במלואה)בסעיףקטןזה-מקומותשחובתהנגישותחלה
עליהם(;הרשימהתכלול,לגביכלמקוםכאמור,אתהפרטים
שישלכלולבצוכאמורבסעיףקטן)ג2()2(,ונוסףעלכךאת

הייעודהכללישלכלמקוםכאמור;

זכויות שוויון בחוק תיקונים כמה מוצעים  פרק ז'
)להלן התשנ"ח-1998 מוגבלות, עם לאנשים  כללי
בדבריההסברלפרקזה-חוקהשוויון(,שעניינם 
במלואה הנגישות חובת תחול שבהם המועדים דחיית
ויחידותיה הממשלה משרדי מקומיות, לרשויות ביחס

וגופיםשמשרדהבריאותממונהעליהםע

סעיפים 14)1( ו־15

מקום עם תתקשר מקומית רשות כי לקבוע מוצע
ציבורילצורךמתןשירותציבורירקאםמצאהכיהמקום

עומדבהוראותהנגישותהנדרשות,וזאתכדישלאלהרחיב
אתהיקףהבנייניםשאינםמונגשיםברשויותהמקומיותע
עלפיהמוצעתיכנסהוראהזולתוקףביוםכ"חבאדרב'
התשפ"ב)31במרס2022(,ותחולעלהתקשרויותשלהרשות

המקומיתשיבוצעומאותומועדואילךע

סעיף 14)2()א(

חובת כי נקבע השוויון לחוק השלישית בתוספת
מיום החל מקומיות ברשויות במלואה תחול ההנגשה
הצורך בשל 2021(ע בנובמבר 1( התשפ"ב בחשוון כ"ו

ס"חהתשנ"ח,עמ'152;התשע"ח,עמ'734ע 29
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שלפיה הנגישות, התאמות ביצוע להשלמת תכנית )ב(
ובלבד הונגשו, שטרם מהמקומות 25% יונגשו שנה בכל
בהם שניתן כאמור במקומות הנגישות התאמות שביצוע
שירותקהילה,תרבותוספורט,ובכללזה:בנייןהעירייהאו
המועצה,מחלקותלשירותיםחברתיים,אגףחינוך,חוףים,
אולםתרבות,בריכהעירוניתאוביתעלמין,יושלםעדיום

כ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(;

הצהרהמאתראשהרשותהמקומיתעלכךשהרשות )ג(
הקצתהלביצועהתאמותהנגישותהנדרשותלפיסעיףזה

תקציבשמאפשראתביצועןע

שלפיה הנגישות, התאמות ביצוע להשלמת תכנית )ב(
ובלבד הונגשו, שטרם מהמקומות 25% יונגשו שנה בכל
בהם שניתן כאמור במקומות הנגישות התאמות שביצוע
שירותקהילה,תרבותוספורט,ובכללזה:בנייןהעירייהאו
המועצה,מחלקותלשירותיםחברתיים,אגףחינוך,חוףים,
אולםתרבות,בריכהעירוניתאוביתעלמין,יושלםעדיום

כ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(;

הצהרהמאתראשהרשותהמקומיתעלכךשהרשות )ג(
הקצתהלביצועהתאמותהנגישותהנדרשותלפיסעיףזה

תקציבשמאפשראתביצועןע

לבצעהתאמותתכנוניותוכןהתאמותבינוימשמעותיות
ברשויותהמקומיות,מוצעלהאריךאתהמועדיםלהשלמת
בניינים, שאינם ומקומות קיימים מבנים של ההנגשה
החייביםבהנגשהלפיסעיף19טלחוקהשוויון,לתקופה
שלאתעלהעל4שניםהחלמיוםכ"חבאדרב'התשפ"ב
)31במרס2022()ראוסעיף19ט)ג1א(לחוקהשוויוןכנוסחו
המוצע(עהארכהזותינתןבאופןמדורג,כאשרבכלשנה
תידרשהרשותהמקומיתלעמודבכמהתנאים,ובהםחובה
לפרסםרשימהשלהמקומותהחייביםבהנגשה,השלמת
ההנגשהשל25%מהמקומותהחייביםבהנגשהבמהלך
השנהשחלפה,והקצאתתקציבלביצועהתאמותהנגישות

במהלךהשנהשלגביהמבוקשתדחייתהמועדיםע

סעיף 14)2()ב(

בשניםהאחרונותהשקיעמינהלהדיורהממשלתי
מאמציםומשאביםרביםלהשלמתחובתהנגישותבכלל
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלה,לרבותיחידותיהן
ויחידותהסמךשלהן,וכןבבנייניםהקיימיםשלמשטרת

ישראלושירותבתיהסוהר,כנדרשעלפיחוקהשוויוןע

התאמות בביצוע שונים וחסמים קשיים לנוכח
הנגישותהנדרשות,תוקןבשנת2018חוקהשוויון,במסגרת
חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-2018)ראוס"ח
התשע"ח,עמ'454(,והוארךהמועדהאחרוןלהנגשתכלל
הבנייניםהאמוריםעבמסגרתהתיקוןהאמורלחוקהשוויון,
נקבעכי473מבין1,309הבנייניםהמחויביםבהנגשהלפי
סעיף19טלחוקהאמוריונגשועדיוםכ"גבטבתהתשע"ט
2018(,וכיכללהבנייניםכאמוריונגשועד )31בדצמבר
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ענוסףעלכך,ניתנה
במסגרתהתיקוןהאמורסמכותלשרהמשפטיםלהאריך
בצו)להלןבדבריההסברלפרקזה-צושרהמשפטים(,
באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,את
בשנהאחת תחולחובתהנגישותבמלואה המועדשבו

נוספת,עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(ע

תחול שבו המועד הוארך שלפיו לעיל, כאמור צו
חובתהנגישותבמלואהבאופןמדורגלאורךשנת2020,
נחתםבידישרהמשפטיםבסוףשנת2019,והועברלאישור
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתעמאזשהועבר
הנסיבות ולנוכח ,2020 מאי חודש סוף ועד כאמור הצו
הפוליטיותהחריגותששררובמהלךשנת2020,לאכונסה
הוועדההאמורהוהצולאהובאלאישורהומשכךהתקנתו

לאהושלמהע

של נוסחו עודכן 2020 מאי-יוני החודשים במהלך
זכויות שוויון נציבות עם בשיתוף המשפטים, שר צו
העבודה ועדת לפני להביא כדי מוגבלות, עם לאנשים
העדכניים, הנתונים את הכנסת של והבריאות הרווחה
לצורךאישורהצוכנדרשבדיןעואולם,בשלעיכוביםבלתי
צפוייםשחלולמןהרבעוןהשנישלשנת2020,כתוצאה
מהתמודדותהמשקעםהתפשטותנגיףהקורונה,ולנוכח
הנסיבותהפוליטיותהחריגותששררובאותהתקופהועד
הקמתהממשלהה־36בחודשיוני2021,מאזשחתםשר
שר צו אושר טרם ,2019 שנת בסוף הצו על המשפטים
והבריאות הרווחה העבודה בוועדת כאמור המשפטים

שלהכנסתע

לצדזאת,בשלקשייםמשפטיים,תכנוניים,קנייניים
הנגישות, עבודות ביצוע במהלך שהתעוררו והנדסיים
לצורך נוסף זמן פרק הממשלתי הדיור למינהל דרוש
1,330 הנדרשותעמתוך השלמתכללהתאמותהנגישות
בנייניםהמחויביםבהנגשה,הונגשונכוןלמועדפרסומה
שלהצעתחוקזו910בניינים,ועדסוףשנת2021צפויים
שנת סיום כך,עם נוספיםע בניינים 154 מונגשים להיות
2021ייוותרו266בניינים)הממוקמיםב־88מתחמים(שטרם
הנחוצות הנגישות התאמות את להשלים כדי הונגשוע
להנגשתהבנייניםהאמוריםנדרשפרקזמןנוסףכמוצע

בסעיף19ט)ג3א(לחוקהשוויוןכנוסחוהמוצעע
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)2(,רשותמקומיתשפרסמהוהגישה, עלאףהוראותפסקה )3(
באופןהאמורברישהשלאותהפסקה,עדיוםט'בניסןהתשפ"ג)31
במרס2023(,אתשניאלה,תחוללגביהחובתהנגישותבמלואה,
לענייןמקומותשחובתהנגישותחלהעליהםושבמועדהאמורטרם
הושלםביצועהתאמותהנגישותבהם,ביוםכ"אבאדרב'התשפ"ד

)31במרס2024(:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
שהסתיימהביוםט'בניסןהתשפ"ג)31במרס2023(,הושלם
ביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומותשטרם

הונגשו;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ע )ב(

עלאףהוראותפסקה)3(,רשותמקומיתשפרסמהוהגישה,באופן )4(
האמורבפסקה)2(רישה,עדיוםכ"אבאדרב'התשפ"ד)31במרס2024(,
אתשניאלה,תחוללגביהחובתהנגישותבמלואה,לענייןמקומות
שחובתהנגישותחלהעליהםושבמועדהאמורטרםהושלםביצוע

התאמותהנגישותבהם,ביוםב'בניסןהתשפ"ה)31במרס2025(:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
,)2024 במרס 31( התשפ"ד ב' באדר כ"א ביום שהסתיימה
הושלםביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומות
האמורות ההתאמות ביצוע הושלם וכן הונגשו, שטרם
במקומותשבהםניתןשירותקהילה,תרבותוספורטכאמור

בפסקה)2()ב(;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ע )ב(

עלאףהוראותפסקה)4(,רשותמקומיתשפרסמהוהגישה, )5(
31( התשפ"ה בניסן ב' יום עד רישה, )2( בפסקה האמור באופן
במרס2025(,אתשניאלה,תחוללגביהחובתהנגישותבמלואה
לענייןמקומותשחובתהנגישותחלהעליהםושבמועדהאמורטרם
הושלםביצועהתאמותהנגישותבהם,ביוםי"גבניסןהתשפ"ו)31

במרס2026(:

רשימהכאמורבפסקה)2()א(,שלפיהבתקופהשלשנה )א(
שהסתיימהביוםב'בניסןהתשפ"ה)31במרס2025(,הושלם
ביצועהתאמותהנגישותב־25%לפחותמהמקומותשטרם

הונגשו;

הצהרהכאמורבפסקה)2()ג(ע"; )ב(

אחריסעיףקטן)ג3(יבוא: )ב(

)ג3(סיפה,חובתהנגישותלעניין")ג3א( עלאףהאמורבסעיףקטן )1(
רשותציבוריתכאמורבאותוסעיףקטן)בסעיףקטןזה-משרדי
הממשלהויחידותיה(,לגביבנייניםקיימיםהמנוייםברשימהשיגיש
הכלכלית 37)ב(לחוקההתייעלות שרהאוצרלפיהוראותסעיף
,)2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני
2021,תחולבמלואה התשע"ח-302018,ברבעוןהאחרוןשלשנת

במועדיםשלהלן,לפיהעניין:

ס"חהתשע"ח,עמ'454ע 30
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הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )א(
בטבת ג' יום עד הושלם לא זה סימן לפי בהם הנדרשות
התשפ"א בטבת ט"ז ביום - )2019 בדצמבר 31( התש"ף

)31בדצמבר2020(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ב(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםט"זבטבת
התשפ"ב בטבת כ"ז ביום - )2020 בדצמבר 31( התשפ"א

)31בדצמבר2021(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ג(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםכ"זבטבת
התשפ"ג בטבת ז' ביום -  )2021 בדצמבר 31( התשפ"ב

)31בדצמבר2022(;שיעורהבנייניםכאמורבפסקתמשנהזו,
שייכללברשימהכאמורבפסקהזו,לאיעלהעל25%מסך
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלהויחידותיהשחלה

לגביהםחובתביצועהתאמותנגישותלפיסימןזהע

רשימהכאמורבפסקה)1(תפורסםברשומותובאתרהאינטרנט )2(
שלמשרדהאוצר,ותכלולאתהייעודהכללישלכלבניין,אלאאם

כןגילויואסורעלפיכלדיןע";

בסעיףקטן)ג4(,במקום"ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("יבוא"י"א )ג(
בתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(";

אחריסעיףקטן)ג4(יבוא: )ד(

פרסוםלפיסעיפיםקטנים)ג1א(או)ג3א(,אובהתאםלהוראותלפי ")ג5(
סעיף19כ)ה(,יראואותולענייןחוקזהכהתאמתנגישותע";

בסעיף19כ,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,חובתהנגישותלענייןמקוםציבורישבו ")ו(
ניתןשירותבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,תחולבמלואהעלגוףהחייבבביצוע
התאמותנגישותלפיסימןזה,שלוששניםלאחרהמועדשקבעשרהבריאות
בצולפיסעיףקטן)ה(לענייןאותומקום,ויחולולענייןזהההוראותשקבעהשר

בצוכאמורע"

פרקז'-תחילה
ותחולה

תחילתושלסעיף19ח)ה()1א(לחוקהשוויון,כנוסחובסעיף14)1(לחוקזה,ביוםכ"ח15ע
באדרב'התשפ"ב)31במרס2022(,והואיחוללענייןהתקשרותשבוצעההחלמהמועד

האמוראולאחריוע

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )א(
בטבת ג' יום עד הושלם לא זה סימן לפי בהם הנדרשות
התשפ"א בטבת ט"ז ביום - )2019 בדצמבר 31( התש"ף

)31בדצמבר2020(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ב(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםט"זבטבת
התשפ"ב בטבת כ"ז ביום - )2020 בדצמבר 31( התשפ"א

)31בדצמבר2021(;

הנגישות התאמות שביצוע קיימים בניינים לגבי )ג(
הנדרשותבהםלפיסימןזהלאהושלםעדיוםכ"זבטבת
התשפ"ג בטבת ז' ביום -  )2021 בדצמבר 31( התשפ"ב

)31בדצמבר2022(;שיעורהבנייניםכאמורבפסקתמשנהזו,
שייכללברשימהכאמורבפסקהזו,לאיעלהעל25%מסך
הבנייניםהקיימיםשלמשרדיהממשלהויחידותיהשחלה

לגביהםחובתביצועהתאמותנגישותלפיסימןזהע

רשימהכאמורבפסקה)1(תפורסםברשומותובאתרהאינטרנט )2(
שלמשרדהאוצר,ותכלולאתהייעודהכללישלכלבניין,אלאאם

כןגילויואסורעלפיכלדיןע";

בסעיףקטן)ג4(,במקום"ט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("יבוא"י"א )ג(
בתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(";

אחריסעיףקטן)ג4(יבוא: )ד(

פרסוםלפיסעיפיםקטנים)ג1א(או)ג3א(,אובהתאםלהוראותלפי ")ג5(
סעיף19כ)ה(,יראואותולענייןחוקזהכהתאמתנגישותע";



בסעיף19כ,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ה(,חובתהנגישותלענייןמקוםציבורישבו ")ו(
ניתןשירותבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,תחולבמלואהעלגוףהחייבבביצוע
התאמותנגישותלפיסימןזה,שלוששניםלאחרהמועדשקבעשרהבריאות
בצולפיסעיףקטן)ה(לענייןאותומקום,ויחולולענייןזהההוראותשקבעהשר

בצוכאמורע"

תחילתושלסעיף19ח)ה()1א(לחוקהשוויון,כנוסחובסעיף14)1(לחוקזה,ביוםכ"ח15ע
באדרב'התשפ"ב)31במרס2022(,והואיחוללענייןהתקשרותשבוצעההחלמהמועד

האמוראולאחריוע

פרקז'-תחילה
ותחולה

סעיף 14)3(

יישוםצושוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות)הארכת
מועדתחולתחובתהנגישותלמוסדותבריאותקיימים(,
שר שהתקין ,)2310 עמ' התשע"ט, )ק"ת התשע"ט-2019
הבריאותמכוחסעיף19כ)ה(לחוקהשוויון,לענייןהשלמת
ניתנים שבהם למקומות הנדרשות הנגישות התאמות
ובהתאמות תכנוניות בהתאמות כרוך בריאות, שירותי
כדי רבע זמן דורשת השלמתן אשר משמעותיות בינוי

לאפשראתביצועןשלהתאמותכאמור,מוצעלפרוסאת
יישוםהמועדיםשנקבעועלידישרהבריאותכאמורעל
לעניין הנגישות שחובת כך הבאות, השנים שלוש פני
תחול בצו כאמור נגישות התאמות בביצוע החייבים
במלואהביוםל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(,וזאת
באופןמדורגבהתאםלמנגנוןפריסתהמועדיםוהדיווח

כפישנקבעובצוהאמורע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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פרק ח': מיסוי שותפויות וקרנות השקעה
תיקוןפקודתמס

הכנסה
בפקודתמסהכנסה31)בפרקזה-פקודתמסהכנסה(-16ע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"חוקהשקעותמשותפות"יבוא: )א(

""פקודתהשותפויות"-פקודתהשותפויות]נוסחחדש[,התשל"ה-321975";

אחריההגדרה"שוקמוסדר"יבוא: )ב(

"שותפות"-כהגדרתהבסעיף63א;";

בסעיף3)ט()5(,המילים"אוחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"-יימחקו; )2(

מטרתהתיקוןהמוצעבפרקזההיאעדכוןכללי  פרק ח'
המיסויהחליםעלשותפויותבישראלוהתאמתם  כללי

הדומים גופים על החלות המידה לאמות 
וחברות בית חברות כגון המיסוי, בשיטת לשותפויות,
משפחתיות,וכןלמבנההייחודישבומאורגנתשותפותע
גם זה פרק לפי המוצע לחוק בהתאם הכללים הבהרת
תסייעבמתןודאותרבהיותרבקרבנישומיםומשקיעים
וכן באמצעותה, או בשותפות להשקיע המעוניינים
במניעתהפחתותבלתינאותותבתשלוםהמסעבהקשרזה
יצויןכימיסוישותפויותנחשבאחדהתחומיםהסבוכים
במסהכנסה,אשרמורכבותועלולהלאפשראתהפחתת
תשלוםהמסעעלרקעכלאלהישחשיבותלהסדרתהתחום
והבהרתהדיןהחלעליועיצויןכיעדכוןהדיןצפויגםלייעל
אתעבודתהביקורתומתןהשירותבתחוםזה,מכיווןשעד
כההטיפולבסוגיותהקשורותלמיסוישותפותהיהמבוזר,

ביןבתוךרשותהמסיםוביןמצדהנישומיםע

החוקהמוצעכוללגםהצעהלהסדרתאופןהמיסוי
שלשותפיםהמשקיעיםבנכסיםפיננסיםבאמצעותקרנות
השקעהוכןלהסדרתהטבותהמסהניתנותעלהשקעת
תושבחוץבקרןהוןסיכוןעלענייןאחרוןזה,יצויןכיהטבות
פרטניים אישורים מכוח כה עד ניתנו האמור הסוג מן
שהוציאמנהלרשותהמסיםלפיסעיף16אלפקודתמס
הכנסה)בפרקזה-הפקודה(,עלפיסמכותשנאצלהלו
עלידישרהאוצרעלפיכך,מוצעעתהלעגןבחקיקהראשית
תחת אחידים, קריטריונים הכולל מס, להטבות מתווה

הטבותשניתנועדכהבאופןפרטניע

יותר, או ישויות, שתי של חבירה היא שותפות
המעוניינותלשתףהון,נכסיםומשאביםשוניםשבבעלותן,
כדילייצרערךמוסףכלכליעכלליהמיסויהחליםעלשותפות
כיוםמרוכזיםבכמהסעיפיםאשרנקבעובסעיף63לפקודה
ומתמציםבהדגשתחבותםשלהשותפיםבמסעלהכנסת
השותפות,ואתחובתםלדווחעליהעהסדרצרזהחייבלמעשה

השלמותבחוזריםונהליםפנימייםשלרשותהמסיםע

עדלשנת2001,שבהניתןפסקדינושלביתהמשפט
העליוןבע"א2026/92פקידשומהפתחתקווהנגדשדות
2001ע5ע20( בנבו )פורסם ואחרים )1982( להובלה חברה

מיסוי שיטת בישראל נהגה שדות(, עניין - זה )בפרק
לפי שותפויותע למיסוי המצרפית הגישה את המשקפת
המס דיני לעניין כישות בשותפות להכיר אין זו, גישה
היחסי חלקם בגין השותפים את ישירות למסות ויש
בנכסיהשותפותופעילותהעפסקהדיןבענייןשדותנקט
שיטתמיסויהמשקפתגישהמעורבת-גישהשבמרכזה
ההכנסה, סיווג לעניין סגורה כישות השותפות תפיסת
אשרתוצאתהמסהסופיתשלפעילותהתיקבעבהתאם
לתכונותיהםשלשותפיהעהשותפותאומנםלאמחויבת
אך השומה, לפקיד הכנסתה על המס בתשלום ישירות
הבסיסלשומתהמחושבבנפרדכישותעצמאית,ומבחינת
למכירת דומה תהיה בה זכויות מכירת המיסוי, כללי
לנוכחההסדרהצרהקיים כאמורלעיל, מניותבחברהע
בפקודהכיום,וכןלנוכחשינויהגישהשביטאפסקהדין
בענייןשדות,קביעותרבותלגבימיסוישותפויותהוסדרו
באמצעותחוזריםונהליםשלרשותהמסיםולאבאמצעות
חקיקה,דבראשרהביאלחלקמהאי־ודאותבתחוםמיסוי

שותפויותשצוינהלעילע

החוקהמוצעממשיךאתהגישההמעורבתשהובעה
בפסקהדיןבענייןשדות,תוךפיתוחהמודל,ביןהשאר,כדי
לצמצםאתהאפשרותלנצלאתמבנההשותפותלצורך
התחמקותמתשלוםמסעיצויןכירביםמהכלליםהמוצעים
בחוקהמוצענועדולמעשהלהבהיראתהמצבהמשפטי

הקייםערבתחילתושלהחוקהמוצעע

לפסקה )1(  סעיף 16 

בפקודה, ההגדרות סעיף את לתקן מוצע 
ולהגדיראתהמונחים"פקודתהשותפויות"ו"שותפות"ע

לפסקה )2(

כחלקמהתיקוןהמוצעבפסקה)7(כפישיפורטלהלן,
שעניינוביטולההסדרהחלשלחברהשקופהבסעיף64א1
לפקודה,מוצעלמחוקהפניותלסעיףהאמורבפקודהעבכלל
כך,מוצעלמחוקאתההפניהלסעיףהאמורשבסעיף3)ט()5(

לפקודה,שעניינוהכללתהלוואהשקיבלבעלמניותמהותי
שקופהמחברהשבשליטתה,כהכנסהלפי שהואחברה

סעיף2)4(לפקודהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשפ"א,עמ'96ע 31

דינימדינתישראל,נוסחחדש28,עמ'549ע 32
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סעיף16א-בטל; )3(

יבוא 64א1)א(" בסעיף כהגדרתה שקופה "מחברה במקום 28)ב()3(, בסעיף )4(
"משותפות";

בסעיף62,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )5(

שרהאוצר,בהסכמתשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכספים ")ב(
שלהכנסת,רשאילקבועבתקנותתיאומיםלענייןסוגימקריםכפישייקבעו
בתקנות,שבהםיראוהכנסתאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדיןשותפות,
אוהכנסתשותפותאשרשותפהבהאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפות,המיוחסתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,כהכנסהמיגיעהאישיתלפי

סעיף63ב)ג(,אוכהכנסהשאינהמיגיעהאישיתלפיהסעיףהאמורע";

בכותרתסימןג'לפרקהשני,בחלקד',המילים"וחברותבית"-יימחקו; )6(

סעיף16א-בטל; )3(

יבוא 64א1)א(" בסעיף כהגדרתה שקופה "מחברה במקום 28)ב()3(, בסעיף )4(
"משותפות";

בסעיף62,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )5(

שרהאוצר,בהסכמתשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכספים ")ב(
שלהכנסת,רשאילקבועבתקנותתיאומיםלענייןסוגימקריםכפישייקבעו
בתקנות,שבהםיראוהכנסתאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדיןשותפות,
אוהכנסתשותפותאשרשותפהבהאגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפות,המיוחסתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,כהכנסהמיגיעהאישיתלפי

סעיף63ב)ג(,אוכהכנסהשאינהמיגיעהאישיתלפיהסעיףהאמורע";

בכותרתסימןג'לפרקהשני,בחלקד',המילים"וחברותבית"-יימחקו; )6(

לפסקה )3(

סעיף16אלפקודהקובעכישרהאוצררשאילהורות
סכום אם חוץ, לתושב מקצתו, או כולו מס, החזרת על
המסשהואשילםבישראלעולהעלהסכוםשהותרלו,
בגללתשלוםזה,בארץמושבוהקבוע,כזיכוימןהמסשחל
באותהארץעלהכנסתושהושגהאושנקבעהבישראלע
זו זונאצלהלמנהלרשותהמסים,וכיוםסמכות סמכות
בקרנות זרים למשקיעים מס הטבות לתת כדי משמשת

השקעהבאמצעותאישוריםפרטנייםע

ג'1המוצע כאמורבהרחבהבדבריההסברלסימן
לפרקהשניבחלקד'לפקודה)בפרקזה-סימןג'1(,אחת
המטרותשלהחוקהמוצעהיאהסדרהחקיקתיתשלהטבות
המסהניתנותלמשקיעיחוץבאמצעותקרנותהשקעה,ועל

כןסמכותזואינהנצרכת,ומוצעלבטלהע

וזהנוסחושלסעיף16אלפקודהאשרמוצעלבטלו:

"סמכות להחזיר מס לתושב חוץ

שרהאוצררשאילהורותעלהחזרתמס,כולואו 16אע
המס סכום אם ישראל תושב שאינו לאדם מקצתו,
שהותר הסכום על עולה בישראל שילם אדם שאותו

מן כזיכוי הקבוע מושבו בארץ זה, תשלום בגלל לו,
או שהושגה הכנסתו על ארץ באותה שחל המס
לא או לו הותר לא הסכום אם גם בישראל שנקבעה
קיזוז הוראות בשל מושבו, בארץ כזיכוי לו ניתן

הפסדיםבאותהארץע"

לפסקה )4(

כפישיפורטבהמשך,בדבריההסברלסעיף63בהמוצע
השותפים לאחד המיוחסים שותפות הפסדי לפקודה,
ניתניםלקיזוזאלמולהכנסתוהאישיתשלהשותףעסעיף
28)ב(לפקודהמאפשרלקזזהפסדיםמעסקאומשלחיד
אלמולהכנסותממשכורתאםלאהיהניתןלקזזאתכל
ההפסדאלמולהכנסהאחרתמעסקאומשלחיד,ובהתאם
לתנאיהסעיףהאמורעבדומהלהפסדיםאחריםשנוצרים
זה, בסעיף המוחרגים שקוף בתאגיד מהחזקה כתוצאה
מוצעלקבועכיגםהפסדישותפותלאיהיוניתניםלקיזוז

בידיהשותפיםאלמולהכנסותממשכורתעכמוכןמוצע
למחוקמסעיףזהאתההפניהלחברהשקופהכהגדרתה
בסעיף164א1לפקודה,לנוכחההצעהלבטלאתההסדר
החלשלחברהשקופהבסעיף64א1לפקודה,כפישיפורט

בפסקה)7(להלןע

לפסקה )5(

63בהמוצעלפקודה, כאמורבדבריההסברלסעיף
הכנסהמיגיעהאישיתתוכרברמתהשותף,רקאםההכנסה
הופקהמיגיעתוהאישיתשלהשותף,וזאתבהתאםלמצב
באגודה זאת, עם המוצעע התיקון לפני גם הקיים הדין
שיתופיתחקלאית,אשרבהתאםלסעיף62לפקודה,דינה
כדיןשותפות,ישמקוםלבחוןהתאמותלכללזהלגביסוגי
מקריםהרלוונטייםליחסיהגומליןהמתקיימיםביןהחברים
בחלקמאגודותאלהעבהתאםלכך,בעודשבסעיף63ב)ג(
לפקודהנקבעכינדרשקשרישירביןיגיעתוהאישיתשל
המיוחס המס לשיעור מסוימת, הכנסה בהפקת השותף
לולגביה,ישמקוםלבחוןהתאמותבאופןייחוסהכנסה
שהפיקחבראגודהביגיעהאישיתלחבראגודהאחרעכך
מוצעלתקןאתסעיף62לפקודהולהסמיךאתשרהאוצר,
בהסכמתשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכספים
שלהכנסת,לקבועתיאומיםכאמורלענייןסוגימקריםכפי
שייקבעובתקנותעעםזאת,יודגשכיההתאמותוהתיאומים
האמוריםיתאפשרובמקריםשבהםהופקההכנסהמיגיעה
אישיתבאגודהולאבמקריםשבהםמפיקההאגודההכנסה
שכללאינהמיגיעהאישיתעיודגשכיההתאמותנועדולתת
של גבוהה רמה מקיימים חבריהן אשר לאגודות מענה
האמורים והתיאומים ההתאמות כאמור, כלכליע שיתוף
להוראת ההסבר בדברי שיובהר וכפי בתקנות, ייקבעו
התחילהשבסעיף17)א(להצעתהחוק,עדלהתקנתןימשיך

לחולהמצבהמשפטיהקייםלגבישותפויותאלהע

לפסקאות )6( ו–)7(

סימןג'לפרקהשניבחלקד'לפקודה)בפרקזה-סימן
ג'(עוסקהיוםבשותפויותוחברותביתעמוצעלהפרידבין
הסימניםלפרקהאמור,כךשסימןג'בהתאםלנוסחהמוצע
ג'1לפרקהשני סימן שותפויות, למיסוי ייוחד בפרקזה
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סעיף63-בטל,ואחריויבוא: )7(

בסימןזה-63אע"הגדרות

מיסוי בחוק כמשמעותו שבח לרבות - חייבת" "הכנסה
מקרקעיןורווחהון;

"הקצאתזכותבשותפות"-הקנייתזכותבשותפותבאמצעות
הצטרפותשלאדםלשותפותאוהגדלתחלקושלאדם
בשותפות,בהתאםלתנאיםשנקבעולענייןזהבהסכמה
תמורתה אשר כאמור הקנייה למעט השותפים, בין

שולמהלמימהשותפים;

בחלקד'לפקודה,בהתאםלנוסחהמוצעבפרקזה)בפרק
זה-סימןג'1(יקבעאתהסדריהמיסוישלקרנותהשקעה,
וסימןג'2לפרקהשניבחלקד'לפקודהיעסוקבחברותביתע

לסימן ולהוסיף לפקודה, 63 סעיף את לבטל מוצע
ג'אתסעיפים63אעד63כ,אשרעוסקיםבהסדרתאופן

המיסוישלשותפויות,כמפורטלעילע

וזהנוסחושלסעיף63לפקודהאשרמוצעלבטלו:

"שותפויות

הוכחלהנחתדעתושלפקידהשומה,כיבעסק )א( 63ע
או בני־אדם שני עוסקים פלוני במשלח־יד או פלוני

יותריחד-

יראואתהחלקשכלשותףזכאילובשנת )1(
המסמהכנסתהשותפות-והיאתתבררבהתאם
להוראותפקודהזו-כהכנסתושלאותושותף,
והיאתיכללבדו"חעלהכנסתושעליולהגיש

לפיהוראותפקודהזו;

מן שותף אותו היינו השותפים, ראש )2(
השותפיםתושביישראלששמונקובראשונה
ראש אותו ואם - השותפות, על בהסכם
השותפיםאינופועל,ראשהשותפיםהפועל-
יערוךוימסור,לפידרישתפקידהשומה,דו"ח
עלהכנסתהשותפותבכלשנה,כפישתתברר
שמם בה ויפרש זו, פקודה להוראות בהתאם
ומענםשלהשותפיםהאחריםשבפירמהואת
החלקשכלשותףזכאילובהכנסתאותהשנה;
אםאיןאישמןהשותפיםתושבישראל,יערוך
או מנהל סוכן, כח, מיופה הדו"ח את וימסור

עמילשלהפירמההיושבבישראל;

פקודה הוראות יחולו כאמור דו"ח על )3(
פרטיםהנדרשים דו"חאו אי־מסירת בדבר זו

בהודעתפקידהשומהע

לאהוכחלהנחתדעתושלפקידהשומהשעסק )ב(
פלוניאומשלח־ידפלונימתנהלעלידישניבני־אדםאו
יותריחד,יראואתההשתכרותאוהרווחיםשלאותועסק
אומשלח־ידכאילוהגיעולאחדהזכאיםלקבלחלקמהם,

אשרפקידהשומהיבחרבו,והשומהתיערךבהתאםלכך;
נערכההשומהכאמורלאיראואתהשותפותכחברבני

אדםלעניןסעיף162ע

שוםדברהאמורבסעיףזהאינומונעמהשיג, )ג(
פקיד החלטת על ,153-158 לסעיפים בהתאם בערעור

השומהבהשתמשובשיקולהדעתשניתןלובסעיףזהע

שותפויות סוגי בצו לקבוע רשאי האוצר שר )ד(
יראו כאמור, קבע כחברה; זו פקודה לענין אותן שיראו
זוכאילוהיאחברה,וסכום אתהשותפותלעניןפקודה
שחילקההשותפותלשותפיםיראוהוכדיבידנד;לעניןזה,
"שותפות"-שותפותשיחידותיההוצאולפיתשקיףוהן
רשומותלמסחרבבורסהכהגדרתהבחוקניירותערךאו

בבורסהאחרתשקבעשרהאוצרלעניןזהע

שותפויות לענין להורות רשאי המנהל )1( )ה(
הכנסה להן שיש שקבע, מסוימות מוגבלות

הכנסתו את יראו כי ,)1(2 סעיף לפי מעסק
לגביו שהתקיימו מוגבל, שותף של החייבת

התנאיםשקבעהמנהל,כולהאוחלקה,כרווח
הוןלפיחלקה',למשךתקופהשאינהעולהעל

שהורה; ובתיאומים בתנאים והכל ימים, 183
מוגבל" ו"שותף מוגבלת" "שותפות זה, לענין
]נוסח השותפויות בפקודת כמשמעותם -

חדש[,התשל"ה-1975ע

של הכספים ועדת באישור האוצר שר )2(
תקופת את להאריך בתקנות, רשאי, הכנסת
תוקפהשלהוראהשנתןהמנהללפיפסקה)1(

לתקופה,בתנאיםובתיאומיםשקבעע"

לסעיף 63א המוצע

ג': מוצעותכמההגדרותאשרישמשולצורךסימן
שותפויות:

להגדרה "הקצאת זכות בשותפות" - הקצאתזכותבשותפות
היאהקנייתזכותבשותפותלאדםעלידיהשותפות,כלומר,
מקרהשבואדםמקבלזכותבשותפותמהשותפותבתמורה
לכסף,שירות,נכסאופעולהאחרתשהעניקלשותפותע
בהגדרההמוצעתמובהרשאםתמורתהזכותבשותפות
אדםנתןתמורהלאחדהשותפיםהאחרים,במישריןאו
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"זכותבשותפות"-זכותלקבלתחלקמנכסיהשותפותאו
מהרווחיםהמתקבליםמהשותפות;

"חלוקהמשותפות"-העברתסכומים,נכסים,אוטובותהנאה
לשותףמכוחהיותובעלזכותבשותפות,לרבותסכומים
פירעון לצורך בתשלומם התחייבה השותפות אשר
חובותיושלהשותף,ביןבמישריןוביןבדרךשלניכוי
במקוראותשלוםמקדמהשיוחסולו,בלאתמורהשוות
ערך,עלידיהשותפות,במהלךשנותההחזקהבזכות
בשותפות,והכוללרבותבדרךשלרכישתחלקמהזכות;

"כללההפסדים"-סכוםהשווהלהכנסההחייבתשיוחסה
לשותף,בתוספתהכנסהפטורהממסשיוחסהלו,בניכוי
הפסדיםשיוחסולו,ובניכויסכומיםשחולקולומתוך
רווחיהשותפותאשרהשותףהתחייבבמסלגביהםלפי
סעיף63בבשנותההחזקה,ובלבדשהואסכוםשלילי;

"רווחיהשותפות"-רווחיםשמקורםבהכנסההחייבתשל
השותפות,בתוספתהכנסתההפטורהממס,ובניכוי
שהתוצאה ובלבד בשותפות, שנוצרו הפסדים

המתקבלתלאתהיהבסכוםשלילי;

"רוכש"-לרבותמישרכשזכויותבשותפותמהשותפות,או
מישהשותפותהקצתהלוזכויותכאמור;

"שותף"-מישמחזיקבזכותבשותפות;

"שותףכללי"-שותףשאינושותףמוגבל;

"זכותבשותפות"-זכותלקבלתחלקמנכסיהשותפותאו
מהרווחיםהמתקבליםמהשותפות;

"חלוקהמשותפות"-העברתסכומים,נכסים,אוטובותהנאה
לשותףמכוחהיותובעלזכותבשותפות,לרבותסכומים
פירעון לצורך בתשלומם התחייבה השותפות אשר
חובותיושלהשותף,ביןבמישריןוביןבדרךשלניכוי
במקוראותשלוםמקדמהשיוחסולו,בלאתמורהשוות
ערך,עלידיהשותפות,במהלךשנותההחזקהבזכות
בשותפות,והכוללרבותבדרךשלרכישתחלקמהזכות;

"כללההפסדים"-סכוםהשווהלהכנסההחייבתשיוחסה
לשותף,בתוספתהכנסהפטורהממסשיוחסהלו,בניכוי
הפסדיםשיוחסולו,ובניכויסכומיםשחולקולומתוך
רווחיהשותפותאשרהשותףהתחייבבמסלגביהםלפי
סעיף63בבשנותההחזקה,ובלבדשהואסכוםשלילי;

"רווחיהשותפות"-רווחיםשמקורםבהכנסההחייבתשל
השותפות,בתוספתהכנסתההפטורהממס,ובניכוי
שהתוצאה ובלבד בשותפות, שנוצרו הפסדים

המתקבלתלאתהיהבסכוםשלילי;

"רוכש"-לרבותמישרכשזכויותבשותפותמהשותפות,או
מישהשותפותהקצתהלוזכויותכאמור;

"שותף"-מישמחזיקבזכותבשותפות;

"שותףכללי"-שותףשאינושותףמוגבל;

בעקיפין,באופןשלאהגדילאתערךהשותפותעצמה,חלק
זהייחשבכתמורהבעבוררכישתזכותבשותפותמהשותף

שקיבלאתהתמורהע

מוצעכיהמונח להגדרות "זכות בשותפות" ו"שותף" - 
"זכותבשותפות"יוגדרכזכותשלהמחזיקבהלקבלתחלק
מהשותפות המתקבלים מהרווחים השותפותאו מנכסי
)שמהוויםאתהבסיסהכלכלישלקשריהשותפותלצורך
יוגדר "שותף" המונח גם כי מוצע בהתאם, המס(ע דיני
בהתאםלזכותולקבלתחלקמנכסיהשותפותאומהרווחים

שלהשותפותע

חלוקה להגדיר מוצע  - משותפות"  "חלוקה  להגדרה 
משותפותכאירועשבוהשותפותמעבירהדברמהלאחד
השותפיםבהבשלזכותוכשותףבה,וזאתבדומהלדיבידנד
מההגדרה שעולה כפי מחברהע מניות בעל מקבל אשר
המוצעת"חלוקהמשותפות",ייחשבוכחלוקהמשותפות
בשותפות חלקו הקטנת תמורת לשותף תמורה מתן גם
)רכישהעצמית(,וגםתשלוםמסעלידיהשותפותבשם
"חלוקה ההגדרה כי יובהר, כן כמו השותפיםע אחד
משותפות"אינהאמורהלכלולמקריםשבהםהשותפות
הלוואה במסגרת סכום, בה השותפים לאחד מעבירה
אשרהשותףמתחייבלהחזירעמקריםכאמורשלהלוואות,
נכלליםבהגדרה"משיכהמשותפות"שבסעיף63זהמוצע

לפקודה,כפישיפורטלהלןע

רווחי ו"רווחי השותפות" -  להגדרות "כלל ההפסדים" 
שחושבו כפי השותפות מהכנסות החלק הם השותפות
לצורכימס,שהםבסכוםחיוביעכלומר,רווחיהשותפותהם
הכנסותהשותפותלצורכימס)לרבותהכנסותפטורות,רווח
הוןושבחמקרקעין(,בהפחתתהפסדיהשותפותלצורכי
מס,בתוךהתקופההכוללתהנבחנת,וכלזאתאםהתוצאה
המתקבלתאינהבסכוםשליליעלעומתזאת,אםהתוצאה
המתקבלתממשוואהזוהיאבסכוםשלילי,התוצאהלא

תוגדר"כרווחיהשותפות"אלאכ"כללהפסדיהשותפות"ע

לפי להגדרות "שותף", "שותף כללי" ו"שותף מוגבל" - 
המוצע,שותףיוגדרכמישמחזיקבזכותבשותפותעעוד
מוצעכישותףמוגבליוגדרכמישאינואחראילחיוביה
שלהשותפותלמעלהמסכוםמפורש,כאשרהסכוםשבו
הואחביכוללהיקבעבהתאםלהסכםהשותפותויכול
שייקבעלפידיןאחר,ובכללזהפקודתהשותפויות]נוסח
חדש[,התשל"ה-1975)בפרקזה-פקודתהשותפויות(עכך
לדוגמה,מישרוכשזכותבשותפותמשותףמוגבלקיים,
ייחשבכשותףמוגבללצורךסימןג',אףעלפישלאהכניס
לתוךהשותפותהוןבשעתההתקשרות)אלאהעבירהון
לשותףהמוגבלהיוצא(עמוצעכישותףכללייוגדרכשותף
בשותפותשאינושותףמוגבל)בדומהלהגדרהשבפקודת
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"שותףמדווח"-כמשמעותובסעיף63יג;

"שותףמוגבל"-שותףשאינואחראילחיוביהשלהשותפות
למעלהמסכוםמפורשלפיהסכםאולפיכלדין;

"שותפות"-שניבניאדםאויותר,העוסקיםיחדבעסקאו
במשלחיד,אובפעילותאחרתלמטרותרווח,למעט

אלה:

קשריםשביןשניבניאדםאויותראשרייסודם )1(
מוסדרלפיכלדיןהחלבישראלאובמדינתחוץ,למעט
לפיפקודתהשותפויות,אולפידיןהחלבמדינתחוץ

שמסדירשותפויות;

חמישהיחידיםלכלהיותרשהתקשרובפעילות )2(
משותפתשאינהבעלתאופימסחרי,כפישקבעשר

האוצרבצו;

סעיף לפי בדיווח החייבת שותפות - מדווחת" "שותפות
131)א()5(;

65א)א( בסעיף כהגדרתה - ציבורית" מוגבלת "שותפות
לפקודתהשותפויותע

הכנסהחייבתשנצמחהבידישותפותוהפסדיםשנצברו63בעשומהוחיובבמס )א(
בה-בתהשומהעליהםתהיההשותפותובניהחיובעליהם

יהיוהשותפים,והכולבהתאםלהוראותסימןזהע

השותפויות(ע

להגדרה "שותפות" -מוצעלקבועכישותפותהיאשני
יד, במשלח או בעסק יחד העוסקים יותר, או אדם בני
אובפעילותאחרתלמטרתרווח,למעטחריגיםמסוימים
כמפורטבהגדרה,ובהםקשריםשביןשניבניאדםאויותר
שייסודםהוסדרלפיכלדיןהחלבישראלאובמדינתחוץ,
למעטלפיפקודתהשותפויותאולפידיןהחלבמדינתחוץ
שמסדירשותפויותעמטרתהחריגהאמורהיאלהבהירכי
חברהאותאגידאחרהחייבברישום,בישראלאובחוץ
לדוגמה, כך שותפותע בהגדרת להיכלל יוכל לא לארץ,
)LimitedLiabilityCompany)LLCבארה"בהואתאגיד

ועלכןלאיוכללהתמסותכשותפותבישראלע

רשומה שותפות כי בהגדרה מובהר כך, על נוסף
)או)LimitedLiabilityPartnership)LLPזרה(,תיחשב
כשותפותלצורךההגדרהאףעלפישהיאמבחינהרשמית

תאגידרשוםע

עודיובהרכיבהגדרההמוצעתשלשותפותלצורכי
מס,תיכללגםפעילותשאינהמגיעהלכדיעסק,ובלבד
שהיאנועדהלשםהשאתרווחיםעמכיווןשהגדרהזורחבה
מאודוכוללתכלסוגשלפעילותמשותפת,מוצעלהסמיך
אתשרהאוצרלקבועבצוכיסוגיםמסוימיםשלפעילות
אשרמשתתפיםבהחמישהלכלהיותר,אשרכולםיחידים,
לאייחשבוכשותפות,וזאתכדילתתמענהלמקריםשבהם

ישפעילותבהיקףקטןיחסית,שאינהבעלתאופימסחרי,
אשרישלגביההצדקהלהחלתכללימיסויפשוטיםיותרע
מהפעילות וההפסדים ההכנסה את יראו אלה במקרים
המשותפתכאילוהופקואונצמחוישירותבידיכלאחד
בהתאם המשותפות, מהפעילות בנפרד המשתתפים,

למוצעבסעיף63יטהמוצעלפקודהע

להגדרה "שותפות מדווחת" - מוצעכישותפותמדווחת
תהיהשותפותהחייבתבדיווחלפיסעיף131)א()5(לפקודה
כתיקונוהמוצעבפסקה)19(עלפיההצעה,שותפותהחייבת
בדיווחהיאשותפותשמחציתמהשותפיםבהאויותרהם
תושביישראלוכןשותפותשהייתהלהבשנתהמסהכנסה
אשרהופקהבישראלעעלשותפויותכאמוריחולוההוראות

לענייןדיווחיםהמצויותבסימןג'ע

מוצעלענייןזה להגדרה "שותפות מוגבלת ציבורית" - 
שבסעיף ציבורית" מוגבלת "שותפות להגדרה להפנות
65א)א(לפקודתהשותפויותעלמעשה,ההגדרההמוצעת
63)ד(לפקודה מחליפהאתההגדרה"שותפות"שבסעיף

אשרמוצעלבטלובמסגרתהחוקהמוצעע

לסעיף 63ב המוצע

בסעיףזה,מוצעלהניחאתהתשתיתהבסיסיתלמיסוי
שלהכנסותשותפויות,ולפיההכנסהורווחהוןשנצמחו
בידישותפות-בתהשומהעליהםתהיההשותפותובני
המוצע, המתווה פי על השותפיםע יהיו עליהם החיוב
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הכנסתההחייבתשלהשותפותתחושבבנפרדמהכנסתו )ב(
החייבתשלהשותףע

הכנסתההחייבתוהפסדיהשלשותפות,לאחרחישובם )ג(
)ב(,ייחשבוכהכנסתוהחייבתוהפסדיו כאמורבסעיףקטן
שלמישהיהשותףבהבשנתהמס,עלפיחלקוהיחסישל
השותףבהכנסתהאובהפסדיהשלהשותפותלפיסיווגםשל
ההכנסהאוההפסדבידיהשותפותלמקורהכנסה,ואולם
הכנסהזולאתיחשבכהכנסהמיגיעהאישית,אלאאםכן

הופקהמיגיעתוהאישיתשלהשותףע

זיכוייםאשרניתןלהתירלשותפותלפיפקודהזו,ייוחסו )ד(
לשותפים,בהתאםלחלקוהיחסישלכלשותףבהכנסתהאו

בהפסדיהשלהשותפותע

או בהכנסתה השותפים של חלקם זה, סעיף לעניין )ה(
בהפסדיהשלהשותפות,ייקבעבהתאםלהסכמהביניהם,
שותף כל של זכותו את תואמת כאמור שקביעה ובלבד
בהכנסתהובהפסדיהשלהשותפות,ואתזכותולקבלתנכסי

השותפותבעתפירוקהע

זכותבשותפות
וחישובמחיר

מקורישלזכות
בשותפות

לענייןפקודהזויראוזכותבשותפות,כמניהכהגדרתה63גע )א(
בחוקהחברות,אךשרהאוצררשאילקבועענייניםשבהםלא

יראוזכותכאמורכמניהע

הכנסתההחייבתשלהשותפותתחושבבנפרדמהכנסתו )ב(
החייבתשלהשותףע

הכנסתההחייבתוהפסדיהשלשותפות,לאחרחישובם )ג(
)ב(,ייחשבוכהכנסתוהחייבתוהפסדיו כאמורבסעיףקטן
שלמישהיהשותףבהבשנתהמס,עלפיחלקוהיחסישל
השותףבהכנסתהאובהפסדיהשלהשותפותלפיסיווגםשל
ההכנסהאוההפסדבידיהשותפותלמקורהכנסה,ואולם
הכנסהזולאתיחשבכהכנסהמיגיעהאישית,אלאאםכן

הופקהמיגיעתוהאישיתשלהשותףע

זיכוייםאשרניתןלהתירלשותפותלפיפקודהזו,ייוחסו )ד(
לשותפים,בהתאםלחלקוהיחסישלכלשותףבהכנסתהאו

בהפסדיהשלהשותפותע

או בהכנסתה השותפים של חלקם זה, סעיף לעניין )ה(
בהפסדיהשלהשותפות,ייקבעבהתאםלהסכמהביניהם,
שותף כל של זכותו את תואמת כאמור שקביעה ובלבד
בהכנסתהובהפסדיהשלהשותפות,ואתזכותולקבלתנכסי

השותפותבעתפירוקהע

זכותבשותפות
וחישובמחיר

מקורישלזכות
בשותפות

לענייןפקודהזויראוזכותבשותפות,כמניהכהגדרתה63גע )א(
בחוקהחברות,אךשרהאוצררשאילקבועענייניםשבהםלא

יראוזכותכאמורכמניהע

בשלבראשון-מובאיםסךכלהכנסותיהוהוצאותיהשל
השותפותלשנתהמסעבשלבהשני-התוצאההמתקבלת
אםהפסד, ובין חייבת הכנסה אם בין ברמתהשותפות,
ובהתאם בשותפות לחלקם בהתאם לשותפים מיוחסת

למקורההכנסהעלידיהשותפותע

כךהסיווגביןהכנסהפירותיתלרווחהוןוקביעתמקור
השותפים את ויחייבו ברמתהשותפות ייעשו ההכנסה
כולם,בלאקשרלמידתמעורבותםבפעילותהשותפותע
לדוגמה,שותפותאשרנקבעכיישלההכנסהמעסק-
בה, מהשותפים אחד לכל המיוחסת ההכנסה את יראו
כהכנסהמעסקשהםעסקובו,בלאקשרלמידתמעורבותם
בשותפותעלעומתזאת,הכרהבהכנסהכהכנסהמיגיעה
אישיתתיעשהברמתהשותף,ורקאםההכנסההופקה
מיגיעתוהאישיתשלהשותף,וזאתבהתאםלמצבהדין

גםכיוםע

חיובושלהשותףבתשלוםהמסעלההכנסההחייבת
לרבות עצמו, השותף של בתכונותיו תלוי לו המיוחסת
נקודותזיכויהעומדותלרשותו,פטוריםשוניםשלהםהוא
זכאי,וכןהפסדיםאשרהואזכאילקזזנגדחלקובהכנסות
השותפות,ואלהיובאובחשבוןבהתאםלסיווגההכנסהאו

ההפסדברמתהשותפותע

לפי לשותפות להתיר ניתן אשר זיכויים כן, כמו
הפקודה,כלומר,שאינםניתניםרקליחיד,ייוחסוגםהם
לשותפיםעהיום,הזיכויהעיקריהרלוונטיבהקשרזההוא

זיכויבשלמסיחוץכהגדרתםבסעיף199לפקודהע

לסעיף 63ג המוצע

לסעיף קטן )א( המוצע

רווחי לקבלת זכות יראו ככלל, כי, לקבוע מוצע
השותפותאונכסיה,כמניהבחברה,בהתאםלגישהשרואה
בשותפותישותנפרדתעכתוצאהמכך,לדוגמה,בעתרכישת
זכותבשותפות,יראואתהרוכשכאילורכשמניהלצורך
ניכויפחת,אושהעברתנכסלשותפותתיחשבכהעברת
נכסלישותנפרדת,יראומכירתזכותבשותפותכמכירת
)ולאכלנכסונכסשבתוךהשותפות(וחישוב נכסנפרד
רווחההוןייעשהבהתאם,והכוללפיההתאמותהמופיעות

בסימןג'ע

עלאףהאמור,מכיווןשייתכןשיהיוחריגיםלכלל
הקבועבסעיףהמוצע,שבהםיהיהנכוןיותרלראותאת
החזקתהזכותבשותפותכהחזקהישירהבנכסים,מעבר
לחריגיםשמוצעלקובעםבסימןג',מוצעלהסמיךאתשר
בשותפות זכות יראו לא שבהם עניינים לקבוע האוצר

כמניהע
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לצורךחישובהמחירהמקורישלזכותבשותפותיופחתו )ב(
מהמחירהמקוריכהגדרתובסעיף88,סכומיםשחולקולשותף
אושווינכסשחולקלוכפישהיהבמועדהחלוקה,למעט
השותף אשר השותפות רווחי מתוך לו שחולקו סכומים
ובלבד חולקו, וטרם 63ב סעיף לפי לגביהם במס התחייב

שהתוצאההמתקבלתלאתהיהבסכוםשליליע

הקצאתזכות
בשותפות

הקצאתזכותבשותפותלאדםמסוים,לאתחויבבמס63דע )א(
אצליתרהשותפיםע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הקצאהאחתאויותר )ב(
מצטבר בהיקף להלן, כמפורט לשותף בשותפות, זכות של
העולהעל10%מכללהזכויותבשותפותלרווחיםאו10%
מכללהזכויותבשותפותלנכסים,בתקופהשלשנים־עשר
חודשים,יחויבובמסאצלשארהשותפים,ויראולענייןזה
אתההקצאהכמכירתהחלקהיחסיבידישארהשותפותשל

זכויותיהםבשותפות:

שותףהפטורממסלפיסעיף9)2(; )1(

שותףשחליםעליוסעיפים49עד52; )2(

שותףשהואתושבחוץע )3(

בהקצאתזכותבשותפותלשותףתמורתשירותאשר )ג(
נתןלשותפות,לאיחויבהשותףבמסבמועדההקצאה,ויראו
אתחלקובהכנסתההחייבתשלהשותפותוברווחההוןשלה,

כהכנסהלפיסעיף2)1(ע

לסעיף קטן )ב( המוצע

המחירהמקורישלזכותבשותפותייקבעבהתאם
להוראותסעיף88לפקודה,אךבהתאמההזו:יופחתוממנו
סכומיםבשווינכסיםאוסכומיםשחולקולשותף,ובלבד
התחייב שהשותף השותפות רווחי גובה עד שחלוקות
במסלגביהם)לרבותהכנסותשיוחסולואבלהיופטורות
ממס(,לאיפחיתואתהמחירהמקוריעלפיהמוצע,הפחתת
המחירהמקוריבשלחלוקותמהשותפותלאיביאלידיכך
שהמחירהמקוריהמיוחסלשותףיהיהשליליעכללזהנדרש
בהתאם מסבגינן כדילוודאשחלוקותשהשותףשילם
להוראותסעיף63והמוצעלפקודה,לאיביאולידימיסוי
בשניתבעתהמכירהעויובהר,כירווחיהשותפותשחויבו
במסולאנמשכו,והפסדיהשותפותשיוחסולשותף,אומנם
לאיביאולהגדלהאולהקטנהשלהמחירהמקורי,אבל
ישפיעועלרווחההוןבמכירתהזכותבאמצעותהגדלהאו
הקטנהשלהתמורה,לפיהעניין,ובהתאםלהוראותסעיף

63ההמוצעלפקודהע

לסעיף 63ד המוצע

מוצעלקבועשהקצאתזכותבשותפותלשותףחדש
תיחשב לא בשותפות, קיים שותף של חלקו הגדלת או
כאירועשלמימושעלידיהשותפיםהקיימים,והםלא
יתחייבובשלאירועזהבמסעויובהר,שסעיף63דהמוצע

לפקודהמתייחסלשותפיםהקיימיםשחלקםבשותפותקטן
בעקבותההקצאה,ואיןהכוונהלפטוראתהרוכשממס
הרכישהאשריכולויהיהחייבבולפיחוקמיסוימקרקעין

)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963ע

עלאףהאמור,מוצעלקבועשאםבמהלךהקצאהאחת
אוסדרהשלהקצאותשלזכויות,מוקצותלשותףהפטור
ממסלפיסעיף9)2(לפקודה,לתושבחוץאולחברתביטוח
)בפרקזה-נישוםמיוחד(,בתקופהשל12חודשים,זכויות
בשותפותבהיקףמצטברהעולהעל10%מכללהזכויות
בשותפות הזכויות מכלל 10% או לרווחים בשותפות
לנכסים,יראובהקצאהכאירועשלמימושבעבורשאר
השותפיםעבמקרהכזה,שארהשותפיםיחויבובמסכאילו
מכרוחלקמזכותםבשותפותעסעיףזהנועדלהתגברעל
בעיהשלאובדןמסעלרווחשנצמחכרווחחייבבמס,אך
בעתהמכירההיהפטורבשלכניסתולשותפותשלנישום

פטורכגוןתושבחוץ,לפנימועדהמכירהע

עודמוצעלקבועשבהקצאתזכותבשותפותלשותף
תמורתשירותאשרנתןלשותפות,לאיחויבהשותףבמס
במועדההקצאה,ויראואתחלקובהכנסתההחייבתשל
או מעסק שלו כהכנסה שלה, ההון וברווח השותפות
משלחיד,לפיהענייןעיובהר,כיהוראהזותחולרקבמקרה
השירות, תמורת בשותפות זכויות לשותף מוקצות שבו
אחרת כספית תמורה מקבל השותף שבו במקרה ולא

מהשותפותבשלשירותשהעניקלשותפותע
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מכירתזכות
בשותפות

במכירתזכותבשותפותיחולוהוראותאלה:63הע

לענייןחישוברווחההוןשלמוכרהזכות- )1(

יופחתומהתמורהשלמוכרהזכותסכומיםמתוך )א(
רווחיהשותפותאשרהמוכרהתחייבבמסלגביהםלפי

סעיף63בוטרםחולקו;

ייווסףלתמורהשלמוכרהזכותסכוםבגובהכלל )ב(
ההפסדיםשיוחסולמוכרבשניםשבהןהחזיקבזכות

בשותפות)בסימןזה-שנותההחזקה(;

כאמור לתמורה ההפסדים כלל בגובה סכום נוסף )2(
)1()ב(,וההפסדיםניתניםלקיזוזלפיסעיפים28או בפסקה
92,לפיהעניין,וטרםקוזזועלידיהמוכרלפנימועדהמכירה-
רשאיהמוכרלקזזםכנגדרווחההוןהריאליאוהשבחהריאלי

כהגדרתובסעיף47לחוקמיסוימקרקעין,בשלהמכירהע

המתקבל63ועחלוקהמשותפות סכום על העולה בשווי לשותף חלוקה בוצעה
כתוצאהמחיבורהמחירהמקורישלזכותובשותפותוסכומים
לגביהם במס המוכרהתחייב אשר השותפות מתוךרווחי
לפיסעיף63בבשנותההחזקהוטרםחולקו,והפחתתסכום
כללההפסדיםשהותרבקיזוזאצלובשנותההחזקה-יחויב
91)א( ההפרשהחיוביביניהםבשיעורהמסהקבועבסעיף
או)ב(,לפיהעניין;חישובלפיסעיףזהייעשהבהתאםלמחיר
המקוריולסכומיםכפישהיובתוםשנתהמסשבההתבצעה

החלוקהע

מכירתזכות
בשותפות

במכירתזכותבשותפותיחולוהוראותאלה:63הע

לענייןחישוברווחההוןשלמוכרהזכות- )1(

יופחתומהתמורהשלמוכרהזכותסכומיםמתוך )א(
רווחיהשותפותאשרהמוכרהתחייבבמסלגביהםלפי

סעיף63בוטרםחולקו;

ייווסףלתמורהשלמוכרהזכותסכוםבגובהכלל )ב(
ההפסדיםשיוחסולמוכרבשניםשבהןהחזיקבזכות

בשותפות)בסימןזה-שנותההחזקה(;

כאמור לתמורה ההפסדים כלל בגובה סכום נוסף )2(
)1()ב(,וההפסדיםניתניםלקיזוזלפיסעיפים28או בפסקה
92,לפיהעניין,וטרםקוזזועלידיהמוכרלפנימועדהמכירה-
רשאיהמוכרלקזזםכנגדרווחההוןהריאליאוהשבחהריאלי

כהגדרתובסעיף47לחוקמיסוימקרקעין,בשלהמכירהע

המתקבל63ועחלוקהמשותפות סכום על העולה בשווי לשותף חלוקה בוצעה
כתוצאהמחיבורהמחירהמקורישלזכותובשותפותוסכומים
לגביהם במס המוכרהתחייב אשר השותפות מתוךרווחי
לפיסעיף63בבשנותההחזקהוטרםחולקו,והפחתתסכום
כללההפסדיםשהותרבקיזוזאצלובשנותההחזקה-יחויב
91)א( ההפרשהחיוביביניהםבשיעורהמסהקבועבסעיף
או)ב(,לפיהעניין;חישובלפיסעיףזהייעשהבהתאםלמחיר
המקוריולסכומיםכפישהיובתוםשנתהמסשבההתבצעה

החלוקהע

לסעיף 63ה המוצע

מוצעלקבועהוראותלענייןמכירתזכותבשותפותע
לפיהסעיףהמוצע,במכירהשלזכותבשותפות,יחולוכמה

הוראות,כפישיפורטלהלןע

)1(לסעיףהמוצע,מוצעלקבועכיאם כך,בפסקה
סכוםהכנסותהשותפותשהשותףהתחייבעליהםבמס
במועדהפקתם,בניכויסכומיהפסדיםשיוחסולו,גבוה
מהתמורה יופחתו לו, שחולקו הרווחים מסכום יותר
הסכומיםכאמורשעודלאחולקו,כךשרווחההוןשלו
שנצמח ההון מרווח שחלק כיוון זאת, יותרע נמוך יהיה
במכירהמשקףאתהרווחיםבתוךהשותפות,אשרהשותף
כברשילםאתהמסבגינם,במועדהפקתההכנסהעלידי

השותפותע

שיוחסו ההפסדים סכום אם כי לקבוע מוצע עוד
לשותףהמוכרבמהלךתקופתההחזקה,גבוהיותרמסכום
הרווחיםששילםעליהםמסאשרלאחולקולו-תוגדל
התמורהשלובסכוםההפרשעהסיבהלכךהיאשההפסדים
האמוריםהפחיתולואתהחבותבמסממקורותאחרים,וגם
הפחיתולואתרווחההוןבמכירה)כיווןשישפחותנכסים
בתוךהשותפות,שוויהזכותקטןבגובהההפסדוהרווח
שלוקטןבהתאם(עעלכן,כדישלאייהנהמניכויכפל,יש

צורךלהגדילאתהתמורהבסכוםההפסדיםע

שנקבעו להוראות במהותם דומים אלה הסדרים
במסגרתתיקוניםקודמיםלפקודהבנושאחברהמשפחתית
הזכות במכירת ההון רווח הגדלת לרבות בית, וחברת
בסכומיהפסדישותפותשהיהרשאישותףלקזז,והקטנת
רווחהוןלשותףשמכראתזכויותיובשותפותבעתשהיו

בהרווחיםצבוריםשחויבובמסע

בפסקה)2(לסעיףהמוצע,מוצעלהבהירכיאםהיו
בשותפויותהפסדיםאשריוחסולשותף,והואלאהשתמש
בהםלקיזוזהכנסותיוהחייבותממקורותאחריםעדמועד
מכירתהזכותבשותפות,הואיוכללקזזאתההפסדיםגם

מהרווחשנצמחלוממכירתזכותובשותפותע

לסעיף 63ו המוצע

סעיףזהנועדלהסדירכללימיסויבמקרהשלחלוקה
מאתהשותפותעהסעיףקובעשאםבוצעהחלוקהלשותף,
בסכום לפקודה, המוצע 63א בסעיף זה מונח כהגדרת
העולהעלסכוםהשקעתוהישירהבשותפות,יראואת
הסכוםשהתקבלהעולהעלסכוםההשקעה,כרווחהוןע
כדילחשבאתסכוםההשקעהשלהשותף,ישלבחוןמהו
הסכוםהמתקבלכתוצאהמחיבורהמחירהמקורישלזכותו
בשל שהופחת לאחר שהיה )כפי בשותפות השותף של
וסכום לפקודה(, המוצע 63ג סעיף לפי קודמות חלוקות
חלקושלהשותףברווחיהשותפות,אשרלאמשךאותם
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ביצעשותףמשיכהמשותפותאשראילוהייתהמתבצעת63זעמשיכהמשותפות
עלידייחידבעלמניותמהותיבחברה,היהחייבהיחידבמס
)ג(ובהתאםלהוראותסעיף3)ט1(, לפיסעיף3)ט1()2()א(או
בשינוייםהמחויבים,יראובמשיכהחלוקהמשותפות;לעניין
זה,"משיכהמשותפות"-משיכהשלכספיםמשותפותעל
והכול לשימושו, שותפות של נכס העמדת או שותף, ידי
לשימוש העמדה או משיכה למעט בעקיפין, או במישרין

כאמורהמהווהחלוקהמשותפותע

הגבלהעלקיזוז
הפסד

שותףלאיהיהרשאילקזזהפסדשלהשותפותשנחשב63חע )א(
כהפסדולפיסעיף63ב)ג(,בשנתמספלונית,בסכוםהעולה
עלהסכוםהמתקבלכתוצאהמחיבורהמחירהמקורישל
זכותובשותפות,סכומיםמתוךרווחיהשותפותאשרהמוכר
התחייבבמסלגביהםלפיסעיף63בבשנותההחזקהוטרם
סכום והפחתת לו, המיוחס השותפות חוב וסכום חולקו,
כללההפסדיםשהותרובקיזוזאצלובשנותההחזקה;לעניין
זה,"חובהשותפותהמיוחסלשותף"-החלקשלהחובשל

השותפותשהשותףאחראילוכלפיהשותפותע

)אם,בסךהכול,סכוםהרווחיםשיוחסולובתקופתההחזקה
גבוהמסכוםההפסדיםשיוחסולו(,והפחתתסכוםכלל
ההפסדיםשהותרובקיזוזאצלהשותףבתקופתההחזקה
בתקופת לו שיוחסו ההפסדים סכום הכול, בסך )אם,
ההחזקהגבוהמסכוםהרווחיםשיוחסולו(עכאמור,אם
התוצאהשלהחישובהאמור)בפרקזה-סכוםההשקעה
מסכוםהחלוקה,סכוםההפרשימוסה בשותפות(,נמוך

בשיעורהמסהחלעלרווחהוןע

ההשקעה סכום חישוב כי מובהר המוצע בסעיף
בשותפותייעשהבהתאםלסכוםהמחירהמקורי,הרווחים
וההפסדים,בסוףשנתהמסשבהמתבצעתהחלוקהעכך
לדוגמה,אםחולקלשותףסכוםבשוויהעולהעלסכום
רווחים הרוויחה והשותפות החלוקה, במועד השקעתו
נוספיםבהמשךאותהשנתמס,יראואתהחלוקהכאילו
לא והשותף בהמשך, שנצברו מהרווחים גם התבצעה
יחויבבמסאםהרווחיםהאלההגדילואתסכוםההשקעה
החלוקה אם כן, כמו החלוקהע לסכום מעבר בשותפות
היאשלנכס)שנחשבתכמכירתהנכסעלידיהשותפות
כפישמובהרבסעיף63יאהמוצע(,ההכנסההחייבתשל
תתווסף לשותף, יוחסה אשר הנכס ממכירת השותפות
לסכוםהההשקעהבשותפות,לצורךהקביעהאםסכום

החלוקהגבוהמסכוםההשקעהבשותפותע

לסעיף 63ז המוצע

כדילתתכליםלרשותהמסיםלמנועתכנונימסשבהם
מסווגתחלוקהכהלוואהלצורךהימנעותמתשלוםהמס
כאמורבסעיף63והמוצע,מוצעלקבועשאםשותףמושך
השותפות, של בנכסים משתמש או מהשותפות כספים
כחלוקהלפיהסכםהשותפות מוגדרת במשיכהשאינה
)אלאכמשהואחר(,והמשיכהעומדתבתנאיםשנקבעו

המחויבים, בשינויים לפקודה, 3)ט1( בסעיף זה לעניין
יראואתהמשיכהכחלוקהעככלל,התנאיםשבסעיף3)ט1(
לפקודהקובעיםשהואיחולעלמשיכה,שנמצאשבתום
שנתמס,הייתהאצלהשותףבמשךתקופההעולהעל
שנהעיובהר,כיהסיווגשלהמשיכהכחלוקהלאיביאלידי
המשיכהנמוך שהיאתחויבבמסבהכרחעאםגובה כך
מהסכוםהקובעלחלוקה,היאלאתחויבבמס,אלאתפחית

אתהמחירהמקורישלהשותףבזכותובשותפותע

לסעיף 63ח המוצע

לסעיף קטן )א(

מוצעלקבועהגבלותמסוימותעליכולתושלשותף
לקזזאתחלקובהפסדיהשותפותאלמולהכנסותיוהאישיות,

אולקזזהפסדיוהאישייםכנגדהכנסותיומחלקובשותפותע

ראשית,מוצעלקבועכישותףלאיהיהרשאילקזזאת
חלקובהפסדיהשותפותבסכוםהעולהעלחלקובהפסדי
השותפותעהפסדיהשלהשותפות,בחלקהעולהעלהסכום
האמור,אינםהפסדיו,אלאהפסדיםשלשותפיםאחריםאו
שלנושיםשלהשותפותעהוראהדומהנקבעהלגבימיסוי
4לתקנותמסהכנסה שותפויותגזונפטבמסגרתתקנה
יחידות של ומכירה החזקה בשל המס לחישוב )כללים
השתתפותבשותפותלחיפושינפט(,התשמ"ט-1988)בפרק

זה-תקנותכלליהחישובבשותפותלחיפושינפט(ע

לצורך זה סכום יחושב כיצד קובע המוצע הסעיף
שנה, בכל לקיזוז המרבי שהסכום מוצע הפסדיםע קיזוז
יהיההסכוםשמתקבלכתוצאהמחיבורהמחירהמקורי
שלזכותובשותפות)הסכוםשבורכשאתהזכותבשותפות
וסכום הון(, כהפחתת לו סכומיםאשרחולקו בהפחתת
חלקוברווחיהשותפותבתקופתההחזקהאשרלאחולקו,
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מקוםשלאניתןלקזזאתכלההפסדבשנתמסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,יועברסכוםההפסדשלאקוזזלשניםהבאות
בזואחרזוויקוזזכנגדהחלקמהכנסתההחייבתשלהשותפות

הנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

מישרוכשאומוכרזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזז )ג(
הפסדשלהשותפות,בשנתהמסשבהנרכשהאונמכרה

הזכות,בסכוםהעולהעלאחדמאלה,והכוללפיהעניין:

לענייןהפסדמעסקאומשלחיד-סכוםאשר )1(
יחסולכלהפסדיהשותפותבשנתהמסהאמורההוא
בשותפות בזכות החזיק שבה התקופה שבין כיחס
לתקופהשבהפעלההשותפותבשנתהמס,בהתאם

לחלקוהיחסיבזכויותבשותפות;

לענייןהפסדשאינומעסקאומשלחיד-סכום )2(
בזכות החזיק שבה בתקופה שנוצר כאמור ההפסד

בשותפותע

מישרוכשזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזזהפסדים )ד(
אשרנצברועדתוםשנתהמסשבהנרכשההזכותבשותפות
ומקורםאינובשותפות,נגדהחלקמהכנסתההחייבתשל

השותפותהנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

מקוםשלאניתןלקזזאתכלההפסדבשנתמסכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,יועברסכוםההפסדשלאקוזזלשניםהבאות
בזואחרזוויקוזזכנגדהחלקמהכנסתההחייבתשלהשותפות

הנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

מישרוכשאומוכרזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזז )ג(
הפסדשלהשותפות,בשנתהמסשבהנרכשהאונמכרה

הזכות,בסכוםהעולהעלאחדמאלה,והכוללפיהעניין:

לענייןהפסדמעסקאומשלחיד-סכוםאשר )1(
יחסולכלהפסדיהשותפותבשנתהמסהאמורההוא
בשותפות בזכות החזיק שבה התקופה שבין כיחס
לתקופהשבהפעלההשותפותבשנתהמס,בהתאם

לחלקוהיחסיבזכויותבשותפות;

לענייןהפסדשאינומעסקאומשלחיד-סכום )2(
בזכות החזיק שבה בתקופה שנוצר כאמור ההפסד

בשותפותע

מישרוכשזכותבשותפותלאיהיהרשאילקזזהפסדים )ד(
אשרנצברועדתוםשנתהמסשבהנרכשההזכותבשותפות
ומקורםאינובשותפות,נגדהחלקמהכנסתההחייבתשל

השותפותהנחשבכהכנסתולפיסעיף63ב)ג(ע

אצל בקיזוז שהותרו ההפסדים כלל סכום ומהפחתת
השותףבשנותההחזקהע

לענייןזה,מוצעלהתחשבגםבחובותשלהשותפות
שהשותףאחראילהם,כךשהפסדיהשותפותשנובעים
כתוצאהמניכויהוצאותאשרמומנועלידיהחוב,יהיו
ניתניםלקיזוזעלידיהשותףשנשאבנטלהמימוןכאמורע
לפיהמוצע,הסכוםהמרבילקיזוזשלהשותף,יוגדלבגובה
סכום את ויגדיל לשותף, שמיוחס השותפות של החוב

ההפסדיםשהשותףיהיהרשאילקזזע

ההגדרה"חובהשותפותהמיוחסלשותף"באהלהבהיר
שחובשלהשותפותייוחסביןהשותפיםהשונים,כךשלכל
שותףייוחסחלקמחובהשותפותעדגובההחובשהוא
אחראילוכלפיהשותפיםהאחריםבשותפות,ובהתאם
להסכמהביןהשותפיםעכךלדוגמה,בשותפויותכלליות,
שבהןאיןלשותפיםאחריותמוגבלת,כלשותףיוכללקזזאת
חלקובחובהשותפות,ובלבדשאםהשותפותלאמחזירה
אתהחוב,והנושהמבקשלגבותאתהחובמאותושותף,
אותושותףלאיהיהזכאילקבלתהחזרמאחדהשותפים
האחריםעככלשהשותפותמחזירהאתההלוואה,החוב
שמיוחסלשותףיקטן,אוככלשאחדהשותפיםהאחרים
לוקחעלעצמואתהחובשלהשותף,חלקושלהשותף

בחוביקטן,והדברייחשבכמחילתהלוואהע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיבמקריםשבהםאי־אפשרלקזזאת
הקבועה המגבלה בשל מסוימת מס בשנת ההפסד כל

בסעיףקטן)א(המוצע,ההפסדיישמרלמשקיעויהיהניתן
שלהשותפותשיוחסה החייבת אלמולהכנסתה לקזזו
לשותףבשניםשלאחרמכןעכמוכן,במקרהשלאהיהניתן
לקזזהפסדבשלהוראותסעיףקטןזה,יהיהניתןלקזזאת
ההפסדמרווחההוןהנצמחממכירתהזכותבשותפותלפי

הוראותסעיף63ה)3(המוצעלפקודהע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

מוצעלהטילהגבלותשיצמצמואתהאפשרותלסחור
בהפסדישותפות,כלומרלרכושזכויותבשותפותלצורך

ניצולשלהפסדיםשנצמחוטרםרכישתהזכויותע

עלכן,בסעיףקטן)ג(,מוצעלקבועשהפסדיהשותפות
בין ייוחסו בשותפות, זכות הועברה שבה המס בשנת
שהחזיק למי בהתאם הרוכש, והשותף המוכר השותף
בזכותבשותפותבמועדשבומומשהנכסעלידיהשותפותע
בהמשךלכך,לגביהפסדיםעסקיים,אשרלאניתןלייחסאת
מועדהיווצרותםלמועדמדויקבמהלךהשנה,מוצעלקבוע
כיאלהייוחסוביןהמוכרוהרוכשבצורהליניאריתלפי
החלקבשנהשבוהחזיקובזכויותעמוצעשלאלקבועהסדר
דומהבנוגעלרווחיםהעסקייםשלהשותפות,כדילאפשר
גמישותרבהיותרלשותפותאשרמבקשתלתגמלשותף
חדשבתגמולרביותרבשלהתועלתשהואמביאלשותפותע

זכות שרוכש שמי לקבוע מוצע )ד(, קטן בסעיף
בשותפותלאיהיהרשאילקזזאתהפסדיוהאישייםאשר
נצברועדתוםשנתהמסשבהנרכשההזכותבשותפות,
כנגדהכנסתומהשותפותעמטרתהוראהזולוודאשהזכות
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עסקהביןשותף
לשותפות

נתן63טע אשר שירות בשל שותף בידי שנצמחה הכנסה )א(
לשותפות,יראואותהכהכנסהאשרנצמחהבידיאדםאשר

אינושותףבשותפותבשלמתןהשירותהאמורע

הוצאתהשותפותבשלקבלתשירותמשותף-יראו )ב(
אותהכהוצאהבשלקבלתשירותמאדםאשראינושותף

בשותפותע

רכישתזכות
בשותפותעלידי

השותפות

לאיראוסכומיםששולמומאתשותפותלשותףבמסגרת63יע )א(
רכישהשלזכויותיובשותפותאופרישתוממנהכהוצאהשל

השותפותהמותרתבניכוילפיסעיף17ע

יראושותףאשרפדהאתכלזכויותיובשותפותבעת )ב(
פרישתומהשותפות,כמישמכראתזכויותיוויחולולענייןזה

הוראותסעיף63הע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בתשלוםסכומים )ג(
לפיאותםסעיפיםקטניםמשותפותלשותף,תותרההוצאה
בשיעורים במס החייבת וכהכנסה 17 סעיף לפי כניכוי
האמוריםבסעיפים121או126)א(,לפיהעניין,אםהתקיימו

שניאלה:

שעיסוקה בשותפות לשותף שולמו הסכומים )1(
ועיסוקהשותפיםבה,במשלחיד;

בשותפותאינהנרכשתלצורךיצירתרווחיםמעסקומשלח
ידשמולםיהיהניתןלקזזהפסדיםצבוריםעהוראותדומות
נקבעובסעיפים64ו־64אלפקודהבנוגעלחברתביתוחברה

משפחתיתע

לסעיף 63ט המוצע

שותף שבהם מקרים להסדיר נועד המוצע הסעיף
מקבלתגמולמהשותפותבעבורשירותאשרנתןלשותפות
שלאבמסגרתתפקידוכשותףעסעיףזהמבהירכיעסקאות
הרואה הגישה במסגרת אפשריות עסקאות הן כאמור
את אפשרות מכלל ומוציאות נפרדת, ישות בשותפות
התפיסהשלפיהמכיווןשהשותףהואחלקמהשותפות,
ואדםלאיכוללעשותעסקאותעםעצמו,שותףאינויכול

לבצעעסקהעםהשותפותע

נוסףעלכך,הסעיףהמוצעמבהירכיאופןהמיסוישל
עסקהשכזותהיהבדומהלאופןהמיסוישלעסקאותאחרות,
כלומר,השותףימוסהעלהכנסתוכפישהיהממוסהלוהיה
מספקאתהשירותלאדםזר,והשותפותתהיהזכאיתלנכות
אתההוצאהבאותוהאופןשבוהייתהזכאיתלנכותהוצאה
דומהבשלשירותשנתןלהאדםזר,והכולבכפוףלהוראות

הפקודהבדברעסקאותביןצדדיםקשוריםע

לבסוף,יובהרכיבהתאםלעקרונותהכללייםשלדיני
המס,הבחינהשלקיוםעסקהביןשותףלשותפותהיא
ולא מהותהעסקה, את לבחון יש מהותיתשבה בחינה
בהכרחאתהדרךשבההשותפותהמשיגהאתהעסקהע
כךלדוגמה,אםבהסכםהשותפותנקבעשאחדהשותפים

כשותף פעילותו בשל השותפות מהכנסות חלק יקבל
שאינו חודשיקבוע יהיהתשלום זה ושחלק בשותפות,
תלויברווחיהשותפות,ושהואזכאילוגםאםהשותפות
נמצאתבמצבשלהפסדים,יכולשהעסקהתבואבמסגרת
סעיףזה,אפילואםהתשלוםמוגדרלפיהסכםהשותפות
כחלוקהשניתנהלשותףבשלזכותשהוקצתהלועהמיסוי
לפיסעיףזה,יבואבמקוםההתייחסותלפעילותכאמור
במסגרתהשותפותכהקצאתזכותבשותפותלפיסעיף63ד
המוצעלפקודה,ייחוסהכנסותהשותפותאליולפיסעיף
63בהמוצעלפקודה,וחלוקהלפיסעיף63והמוצעלפקודהע

לסעיף 63י המוצע

שותף שבהם מקרים להסדיר נועד המוצע הסעיף
פורשמהשותפותופודהאתכללזכויותבשותפותעבמועד
הפרישההסופישלהשותףמהשותפות,כאשרהשותפות
תשלםלואתהסכוםהסופישהיאנדרשתלשלםלובעבור
זכויותיו,יחולסעיףזהויראואתהתשלוםכמכירההונית
החייבתבמסעבמקביל,השותפותלאתוכללנכותתשלומים
כאמורכהוצאההמותרתבניכויעויובהר,כיעדשהשותף
לאפורשבאופןסופימהשותפות,יחולושארהוראותסימן
ג',כלומריראוכסףשמועברלוכחלוקה,והכנסהחייבת
ימוסו השותפות של החייבות מהכנסותיה לו שתיוחס

בהתאםלמקורההכנסהבידיהשותפותע

לשותף מיוחד דין לקבוע מוצע האמור, אף על
שאינם הוניים נכסים לה שאין יד משלח בשותפות
שותפויות של ההכנסות השותפותע לפעילות משמשים
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השוטפת לפעילותה משמשים השותפות נכסי )2(
ואינםכולליםמניותאוזכויותבמקרקעיןע

העברתנכסיםבין
שותףלשותפות

בהעברתנכסלשותףמאתשותפותאובהעברתנכס63יאע )א(
לשותפותמאתשותף,יראואתהעברתהנכסכמכירההחייבת
ההעברה לעניין חלו כן אם אלא ההעברה, במועד במס

הוראותחלקה'2ע

אדםאשרהעבירלשותפותנכס,למעטמזומן,בתמורה )ב(
לזכויותבשותפות,במכירהאשראינהחייבתבמסלפיחלק
ה'2,ובמהלךתקופהשלשבעשניםשתחילתהביוםהעברת
הנכסהאמור,קיבלמהשותפותנכסאומזומן,למעטמזומן
הנובעמרווחישותפותשלגביהםחויבבמס,יראואתהעברת
הנכסלשותפותכמכירהשלחלקמהנכסלענייןחלקה',או

לענייןחוקמיסוימקרקעין,לפיהענייןע

קיבלשותףמהשותפותנכסאומזומן,כאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,ידווחעלכךלפקידהשומהבתוך30ימיםממועד

קבלתהנכסאוהמזומןע

פקידשומהרשאילדרושאתתשלוםהמסהמתחייב )ד(
בסעיף האמור לגביה התקיים אשר נכסים העברת בשל
קטן)ב(,בתוך4שניםמתוםשנתהמסשבהנמסרלפקידהשומה
דיווחלפיסעיףקטן)ג(,אומתוםשנתהמסשבההועברהנכס

אוהמזומןלשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהמאוחרע

התאמהביןעיתוי
הכנסהלעיתוי

הוצאה

כללדוחשותפותלשנתמסניכויהוצאהלשותף,יכלול63יבע )א(
השותףאתההכנסהבשלאותותשלוםבדוחשלולאותה

שנתמסע

השוטפת לפעילותה משמשים השותפות נכסי )2(
ואינםכולליםמניותאוזכויותבמקרקעיןע

העברתנכסיםבין
שותףלשותפות

בהעברתנכסלשותףמאתשותפותאובהעברתנכס63יאע )א(
לשותפותמאתשותף,יראואתהעברתהנכסכמכירההחייבת
ההעברה לעניין חלו כן אם אלא ההעברה, במועד במס

הוראותחלקה'2ע

אדםאשרהעבירלשותפותנכס,למעטמזומן,בתמורה )ב(
לזכויותבשותפות,במכירהאשראינהחייבתבמסלפיחלק
ה'2,ובמהלךתקופהשלשבעשניםשתחילתהביוםהעברת
הנכסהאמור,קיבלמהשותפותנכסאומזומן,למעטמזומן
הנובעמרווחישותפותשלגביהםחויבבמס,יראואתהעברת
הנכסלשותפותכמכירהשלחלקמהנכסלענייןחלקה',או

לענייןחוקמיסוימקרקעין,לפיהענייןע

קיבלשותףמהשותפותנכסאומזומן,כאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,ידווחעלכךלפקידהשומהבתוך30ימיםממועד

קבלתהנכסאוהמזומןע

פקידשומהרשאילדרושאתתשלוםהמסהמתחייב )ד(
בסעיף האמור לגביה התקיים אשר נכסים העברת בשל
קטן)ב(,בתוך4שניםמתוםשנתהמסשבהנמסרלפקידהשומה
דיווחלפיסעיףקטן)ג(,אומתוםשנתהמסשבההועברהנכס

אוהמזומןלשותףכאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהמאוחרע

התאמהביןעיתוי
הכנסהלעיתוי

הוצאה

כללדוחשותפותלשנתמסניכויהוצאהלשותף,יכלול63יבע )א(
השותףאתההכנסהבשלאותותשלוםבדוחשלולאותה

שנתמסע

אלה,כדוגמתשותפויותעורכידין,רואיחשבוןואדריכלים,
שותף, וכאשר בה, השותפים של היד ממשלח נובעות
אשרעסקבמשלחידכאמור,פורש,הסכומיםמשולמים
לוכתגמולבעבורעבודתובשותפות,ועלכןמוצעלקבוע
שסכומיםאלהיסווגוכהכנסהפירותיתלשותףוכהוצאה
פירותיתלשותפות)ואפילומקבלאותםחליפושלהשותף,

במקרה,לדוגמה,שלפטירתהשותף(ע

לסעיף 63יא המוצע

בדומהלדיןהקיים,מוצעלקבועשהעברותנכסים
היישות שיטת לפי ייבחנו בה, לשותפים השותפות בין
המס, החייבת כמכירה בהעברה יראו כלומר, הנפרדתע
ואולםאםהמכירהעומדתבתנאיםהקבועיםלפיסעיף
במכירה ממס הפטור יחול לפקודה, ה'2 לחלק 103א)א(
פוטרות האמור החלק הוראות החלקע באותו כאמור
במקריםמסוימיםעסקאותשבהןמועבריםנכסיםבמסגרת
שינויימבנה,והןחלותגםלגבישינויימבנהשלשותפויות
רשומות,ובלבדשהמנהלכהגדרתובפקודה)בפרקזה-
המנהל(אישרלהםאתתחולתהוראתהפרקעלשינוי
המבנהלפניההעברהבשינוייםאשרהורהעליהםבהתאם

לסעיף103א)א(האמורע

המס דחיית של לרעה לניצול גדול פוטנציאל יש
הניתנתמכוחהוראותחלקה'2לפקודה,בעתהעברתנכס
משותףלשותפות,בשלהעובדהשבמכירתהנכסעלידי
השותפותאיןמיסוידו־שלביעעלכן,מוצעלקבועכלל
ולפיואםבתוך7שניםלאחרהעברתנכסהפטורהממסלפי
חלקה'2לפקודה,השותפותהעבירהנכסאומזומןלשותף
שהעביראתהנכס,למעטמזומןהנובעמרווחיהשותפות
שלגביהםחויבבמס,המכירהאשרהייתהפטורהממס
תסווגמחדשכמכירהחייבת,והשותףיידרשלשלםאת

המסאשרנחסךממנובשלמתןהפטורע

את להגביל נועד לא המוצע שהסעיף יובהר,
אשר מפעולות להתעלם השומה פקיד של האפשרות
בוצעועלידישותףאושותפות,במסגרתקשריהשותפות,

בהתאםלסמכותולפיסעיף86לפקודהע

לסעיף 63יב המוצע

לשותפות, שותף בין בעסקאות כי לקבוע מוצע
ההכנסותוההוצאותידווחובאותהשנתמס,ולפיהשנה
שבהנוכתהההוצאהאונכללהההכנסהבדוחהשותפותע
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תשלום בגין הכנסה המס לשנת שותפות דוח כלל )ב(
בשל ההוצאה ניכוי את השותף יכלול משותף, שהתקבל

אותותשלום,בדוחשלולאותהשנתמסע

השותפיםבשותפותמדווחתיודיעולפקידהשומהעל63יגעשותףמדווח )א(
בקשתםלהכירבאחדמהשותפיםהכללייםכשותףהמדווח
לענייןסימןזה,בהודעהבכתבשתוגשלפקידהשומהלפי
סעיף134;כללההשותפותשותףתושבישראל,יהיההשותף

המדווחכאמורתושבישראלע

לאהודיעוהשותפיםעלשותףמדווחכאמורבסעיף )ב(
מהשותפים באחד לראות השומה פקיד רשאי )א(, קטן
השומהישלח הכללייםבשותפותכשותףהמדווח,ופקיד

לשותףכאמורהודעהעלכךבכתבע

בדיווחיושלהשותףהמדווח,בהשגתועלהשומהאו )ג(
בערעורשיגיש,לפיהעניין,יראוכאילוהיודיווחיה,השגתה

אוערעורהשלהשותפותע

דוחשלהשותפות
ואישורלשותף

השותףהמדווחיהיהחייבבהגשתדוחעלהכנסתהשל63ידע )א(
השותפותלפיסעיף131)א()5(ע

האמור על נוסף יכלול, )א( קטן בסעיף כאמור דוח )ב(
בסעיף131)ב(,פירוטבענייניםאלה:

בשותפות שותפים שהיו מי של ומענם שמם )1(
במהלךשנתהמס;

חלקושלכלשותףבהכנסתהאובהפסדיהשל )2(
השותפותבשנתמס;

חלקושלכלשותףבנכסיהשותפותבתוםשנת )3(
המס;

או מוגבלים שותפים השותפים של היותם )4(
שותפיםכללייםע

לסעיפים 63יג עד 63טו המוצעים

על הדיווח לאופן הנוגעות הוראות כמה מוצעות
הכנסותוהוצאותשותפותלצורכימסעלפיהמתווההמוצע,
כלשותפותשישלההכנסותבישראלאושהזכויותבה
מוחזקותברובןעלידיתושביישראל,תמנהשותףמדווח
שיהיהנציגהשותפותמולרשותהמסיםעהשותףהמדווח
יהיהתושבישראל,אםישתושבישראלבשותפות,ואם
לאמינתההשותפותשותףמדווחבאופןאקטיבי,יהיה
הכלליים השותפים באחד לבחור השומה פקיד רשאי
כשותףמדווחעמובןכיהשותפותתהיהרשאיתלהחליף
אתהשותףהמדווחבאחדהשותפיםהכללייםהאחרים
לפישיקולדעתהובהתאםלמנגנוניםשנקבעולענייןזה
בהסכםהשותפות,שכןתפקידושלהשותףהמדווחלייצג

אתהשותפותמולרשותהמסיםע

מוצעכיהשותףהמדווחירשוםאתהשותפותאצל
פקידהשומהמיוםתחילתפעילותה,ייפתחלהתיק,והיא
תחויבבהגשתדוחשנתיעלהכנסותיהעהדוחיכלול,נוסף
שמם את לפקודה, 131)ב( סעיף לפי הנדרש המידע על
ומענםשלהשותפיםבשותפות,אתהחלקשכלשותףזכאי
לובהכנסתה,בהפסדיהאובנכסיהשלהשותפותבאותה
שנתמס,ופרטיםעלאודותהיותםשלהשותפיםשותפים

מוגבליםאושותפיםכללייםע

נוסףעלהגשתדוחעלידיהשותפות,מוצעכיהכנסות
השותפותידווחוגםבדוחהשנתישלכלשותףבשותפות,
והואייחשבאתחבותהמסהנובעתמצירוףהכנסותאלה
וישלם האישיים, לנתוניו בהתאם החייבות להכנסותיו
אתהמסהמתחייבמכךעמכיווןשהמידעהרלוונטילגבי
השותפות, בידי נמצא השותפות של החייבת הכנסתה
כנציג המדווח, השותף ולפיה הוראה לקבוע מוצע
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בשותפותאישור)ג( ייתןלכלשותף מדווח שותף )1(
עלכלההכנסה,הוצאהוזיכוישיוחסולובשנתהמס
ובדברכלפרטאחרהנדרשלשותףבשותפותלצורך
הגשתהדוחשלולפיסעיף131;האישוריינתןלאיאוחר
מיום31במרסשלכלשנהלגבישנתהמסהקודמת,או
בתוך30ימיםמהיוםשבוחדלהשותףלהיותשותף

בשותפות,לפיהענייןע

כל של לדוח יצורף )1( בפסקה כאמור אישור )2(
שותף,המוגשלפיסעיף131ע

הכללתהכנסת
שותפותבדוחשל

שותף

תושב63טוע חברבניאדם תושבחוץ, תושבישראל,יחיד יחיד
ישראל,אוחברבניאדםתושבחוץ,שהיושותפיםבשותפות
בשנתהמסאוחלקממנה-יראואתחלקםבהכנסתהשותפות
כאילוהייתההכנסתםהאישית,לענייןחובתהגשתדוחלפי

סעיף131ע

יצורף63טזעגבייה ,175 בסעיף כאמור שותף, של מקדמות לעניין )א(
חלקוהיחסיבהכנסהשלהשותפותלמחזורהמהווהבסיס

למקדמותע

בהעברתכספיםמשותפותמדווחתלשותףשהואתושב )ב(
חוץ,ינכההשותףהמדווחמסבשיעורשל30%,ויחולועל

ניכויכאמורההוראותהחלותעלניכוילפיסעיף170ע

נקבעהלשותפותמדווחתשומהבהתאםלסעיף63יז)1(, )ג(
ממנה, הנובע המס יתרת את לגבות השומה פקיד רשאי

מהשותפותאומהשותףששומתותוקנהלפיאותוסעיףע

הוראותלעניין
שומה,השגה

וערעור

זו,לענייןשומה,השגהוערעורשל63יזע עלאףהוראותפקודה
שותפותמדווחת,יחולוהוראותאלה:

נקבעהלשותפותשומה,רשאיפקידהשומהלקבועאת )1(
שומתושלשותףאולתקנהבהתאםלשומתהשותפות,בתוך
שנתייםמתוםשנתהמסשבהנקבעהשומתהשותפות,או
במועדשבוהוארשאילשוםאתהכנסתושלהשותף,לפי

המאוחר;

בשותפותאישור)ג( ייתןלכלשותף מדווח שותף )1(
עלכלההכנסה,הוצאהוזיכוישיוחסולובשנתהמס
ובדברכלפרטאחרהנדרשלשותףבשותפותלצורך
הגשתהדוחשלולפיסעיף131;האישוריינתןלאיאוחר
מיום31במרסשלכלשנהלגבישנתהמסהקודמת,או
בתוך30ימיםמהיוםשבוחדלהשותףלהיותשותף

בשותפות,לפיהענייןע

כל של לדוח יצורף )1( בפסקה כאמור אישור )2(
שותף,המוגשלפיסעיף131ע

הכללתהכנסת
שותפותבדוחשל

שותף

תושב63טוע חברבניאדם תושבחוץ, תושבישראל,יחיד יחיד
ישראל,אוחברבניאדםתושבחוץ,שהיושותפיםבשותפות
בשנתהמסאוחלקממנה-יראואתחלקםבהכנסתהשותפות
כאילוהייתההכנסתםהאישית,לענייןחובתהגשתדוחלפי

סעיף131ע

יצורף63טזעגבייה ,175 בסעיף כאמור שותף, של מקדמות לעניין )א(
חלקוהיחסיבהכנסהשלהשותפותלמחזורהמהווהבסיס

למקדמותע

בהעברתכספיםמשותפותמדווחתלשותףשהואתושב )ב(
חוץ,ינכההשותףהמדווחמסבשיעורשל30%,ויחולועל

ניכויכאמורההוראותהחלותעלניכוילפיסעיף170ע

נקבעהלשותפותמדווחתשומהבהתאםלסעיף63יז)1(, )ג(
ממנה, הנובע המס יתרת את לגבות השומה פקיד רשאי

מהשותפותאומהשותףששומתותוקנהלפיאותוסעיףע

הוראותלעניין
שומה,השגה

וערעור

זו,לענייןשומה,השגהוערעורשל63יזע עלאףהוראותפקודה
שותפותמדווחת,יחולוהוראותאלה:

נקבעהלשותפותשומה,רשאיפקידהשומהלקבועאת )1(
שומתושלשותףאולתקנהבהתאםלשומתהשותפות,בתוך
שנתייםמתוםשנתהמסשבהנקבעהשומתהשותפות,או
במועדשבוהוארשאילשוםאתהכנסתושלהשותף,לפי

המאוחר;

השותפות,ייתןלכלשותףבשותפותאישורבדברפרטי
המסהנדרשיםלולשםחישובהכנסתוהחייבתותשלום
המסעאישורכאמוריצורףלדוחהשנתישלהשותף,כדי

לטייבאתהליךהביקורתעלהכנסותאלהע

לסעיפים 63טז ו־63יז המוצעים

חברות ולגבי בית חברות לגבי לקבוע בדומה
לקבוע מוצע לפקודה, המוצע 63יז בסעיף משפחתיות,
כיעלאףהוראותהפקודהלענייןשומה,השגהוערעור,
אםנקבעהלשותפותשומה,רשאיפקידהשומהלקבוע
אתשומתושלמישהיהשותףבהבשנהלגביהנעשתה
השומהאולתקנהבתוךשנתייםמתוםשנתהמסשבה
נקבעהשומתהשותפותאובמועדשבוהוארשאילשום
אתהשותף,לפיהמאוחרעזאת,הואילוישקשרישירבין

לשומתבעלהזכויותבהעהסדרדומה שומתהשותפות
נקבעבפקודהגםבהוראותמיסוילענייןחברתביתוחברה

משפחתיתע

רשאית תהיה השותפות כי לקבוע מוצע כן, כמו
בהתאם לה שנקבעה השומה על לערער או להשיג
להוראותסעיפים150או153לפקודה,לפיהעניין,ואילו
השותףיהיהרשאילהשיגאולערערעלייחוסהכנסתה
החייבתאוהפסדיהשלהשותפותועלהשפעתהשומה
שנקבעהלשותפותעלהכנסתו,אךלאעלהשומהשנקבעה
לשותפות,וזאתבמטרהלמנועסרבולהליכים)בשלריבוי

השותפים(וכןלמנועכפלהליכיםע

שהדיווח פי על אף ככלל, המס, גביית לעניין
וחישובהמסנעשהבראשובראשונהעלידיהשותפות,
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השותפותרשאיתלהשיגאולערערעלהשומהשנקבעה )2(
העניין; לפי ,153 או 150 סעיפים להוראות בהתאם לה
שותףרשאילהשיגאולערערעלייחוסהכנסתההחייבת
שנקבעה השומה השפעת ועל השותפות של הפסדיה או
לשותפותעלהכנסתו,אךלאעלהשומהשנקבעהלשותפותע

שותפותמוגבלת
ציבורית

הוראותסימןזהלאיחולועלשותפותשבמהלךשנת63יחע )א(
מסמסוימתאוחלקממנה,הייתהשותפותמוגבלתציבורית,

ויראואותהלענייןפקודהזו,החלמאותהשנתמס,כחברהע

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ב(
לקבועהוראותבדברתיאומיםלענייןמיסוישותפותשהפכה

לשותפותמוגבלתציבוריתע

באישור האוצר, שר )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
תנאים בתקנות לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת
הוראות ציבורית מוגבלת שותפות על יחולו שבהתקיימם

סימןזה,ואתהתיאומיםהנדרשיםלענייןזהע

המסהמתחייבבהתאםלדוחייגבהמהשותפיםעצמםע
ואולם,כחריגלכללהזה,מוצע,בהתאםלסעיף6טזהמוצע
לפקודה,לקבועשאםהשותפותהגישהדוחשנתישבו
דיווחהעלהכנסותיהבחסר,ובעקבותהליכישומהנקבעכי
נדרשתתוספתמס,נוסףעלאפשרותפקידהשומהלגבות
אתהמסמהשותפיםאשרהחזיקובשותפותבמועדהפקת
ההכנסה,יהיהרשאיפקידהשומהלגבותאתהמסגם
מהשותפותעצמה)חלףהגבייהמהשותף(עבכך,המסהנוסף
לחובות בדומה וזאת השותפות, של חוב להיות יהפוך

אחריםשחבהבהםהשותפותכלפיצדדיםשלישייםע

נוסףעלהאמור,מוצעלקבועכילענייןמקדמותשל
שותףבשותפות,ייווסףחלקוהיחסיבהכנסותהשותפות
לצורךקביעתגובההמקדמותעכמוכן,מוצעלקבועשמכל
תשלוםלתושבחוץינכההשותףהמדווחמס,וזאתבדומה
לקבועבסעיף170לפקודהלגביניכויבמקורמהכנסהשל
כי לקבוע מוצע עוד הגבייהע אכיפת ולשם חוץ, תושב
170לפקודה, ההוראותהחלותעלניכויהמסלפיסעיף
כדוגמתסמכותהמנהללהקטיןאתגובההניכויבמקור
וקיזוזהניכוי,לצורכיגבייה,כנגדהמסאשרחייבלשלם

תושבהחוץ,יחולוגםעלניכוילפיסעיף63טז)ב(

לסעיף 63יח המוצע

לפיסעיףקטן)א(לסעיףהמוצע,עלשותפותמוגבלת
ציבוריתלאיחולוהוראותסימןג'ויראואותה,לצורכימס,
כחברהעכך,הכנסתההחייבתתחויבבמסחברות,חלוקות
ממנהימוסובאותוהאופןשבוממוסיםדיבידנדיםמחברה,
השותפותהמוגבלתהציבוריתתחויבבניכויבמקורמסכום
החלוקותשלה,והשותפותתחויבבדיווחיםלמסהכנסה
כפישחברהחייבתעיובהר,כיהסעיף63יחהמוצעלפקודה

יחולעלשותפותמוגבלתציבוריתממועדתחילתהמסחר
בהבבורסהוכלעודהיאממשיכהלפעול,גםאםהפסיקה
שאת היא לכך הסיבה כלשהוע בשלב בבורסה להיסחר
שותפויות על להחיל ניתן לא המוצע המיסוי מתווה
הנסחרותבבורסה,בשלמספרםהרבשלהשותפיםבקרב
בחלקו ממוסה שותפויות של זה סוג כי יצוין הציבורע
כחברהגםכיוםמכוחצוויםשלשראוצרלפיסעיף63)ד(
לפקודהשמוצעלבטלו,וההסמכהלפיסעיף63יחהמוצע
לפקודהמחליפהאתההסמכהאשרניתנהלשרהאוצר

בסעיף63)ד(האמור)אםכיהופכתאתברירתהמחדל(ע

את להסמיך מוצע המוצע, לסעיף )ב( קטן בסעיף
כאשר הנדרשים ותיאומים הוראות לקבוע האוצר שר
שותפותאשרהחלהאתפעילותהמחוץלבורסהמתחילה
להיסחרבבורסהעכךלדוגמה,ישצורךלקבועכיצדיחושב
המחירהמקורישלהמחזיקיםביחידות,כיצדיחושבורווחי
כמות תיקבע כיצד השותפות, הפסדי וכלל השותפות
לפקודה, 94ב בסעיף כאמור לחלוקה הראויים הרווחים
כיצדתדווחהשותפותעלתחילתהמסחרבה,והוראות

נוספותכיוצאבהןע

לבסוף,בסעיףקטן)ג(לסעיףהמוצע,מוצעלהסמיך
ציבוריות מוגבלות שותפויות כי לקבוע האוצר שר את
מסוימותימשיכולהתמסותכשותפותלפיהוראותסימן
ג'עסמכותזורלוונטיתכאשרישרצוןלאפשרלמחזיקים
שליחידותהשתתפותבשותפותמוגבלתלקזזאתהפסדי
השותפותאלמולהכנסתםהאישית,כפישקורהלדוגמה
היום,בשותפויותהגזוהנפטבהתאםלתקנותכלליהחישוב

בשותפותלחיפושינפטע
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נישומיםשהתקשרובעסקהמשותפת,מיזםאופעילות,63יטעעסקהמשותפת )א(
שאינםשותפות,יהיובניהשומהבעסקה,במיזםאובפעילות,

לפיהענייןע

שבח ההון, רווח החייבת, הכנסתם חישוב לצורך )ב(
בעסקה שמשתתפים נישומים של והפסדיהם המקרקעין
משותפת-יראואתההכנסהוההפסדיםהאמוריםכאילו
מהפעילות בנפרד המשתתפים בידי נצמחו או הופקו

המשותפות,ולאיראואותםכחברבניאדםע

סמכותפקיד
השומהלסיווג

פעולות

בלילגרועמהוראותסעיף86,פקידהשומהרשאילהתעלם63כע
מפעולהאשרבוצעהעלידישותףאושותפות,במסגרתקשרי
השותפות,אםהיהסבורשאחתממטרותיההעיקריותהיא
הימנעותממסאוהפחתתמסבלתינאותה,לרבותאםסבר
זאתבשלמאפייניחלוקתהזכויותלפיהסכםהשותפותאו
בשלאופייןשלעסקאותביןשותפיםבשותפותומחוצהלהע

סימן ג'1: קרנות השקעה

בסימןזה-63כאעהגדרות

נישומיםשהתקשרובעסקהמשותפת,מיזםאופעילות,63יטעעסקהמשותפת )א(
שאינםשותפות,יהיובניהשומהבעסקה,במיזםאובפעילות,

לפיהענייןע

שבח ההון, רווח החייבת, הכנסתם חישוב לצורך )ב(
בעסקה שמשתתפים נישומים של והפסדיהם המקרקעין
משותפת-יראואתההכנסהוההפסדיםהאמוריםכאילו
מהפעילות בנפרד המשתתפים בידי נצמחו או הופקו

המשותפות,ולאיראואותםכחברבניאדםע

סמכותפקיד
השומהלסיווג

פעולות

בלילגרועמהוראותסעיף86,פקידהשומהרשאילהתעלם63כע
מפעולהאשרבוצעהעלידישותףאושותפות,במסגרתקשרי
השותפות,אםהיהסבורשאחתממטרותיההעיקריותהיא
הימנעותממסאוהפחתתמסבלתינאותה,לרבותאםסבר
זאתבשלמאפייניחלוקתהזכויותלפיהסכםהשותפותאו
בשלאופייןשלעסקאותביןשותפיםבשותפותומחוצהלהע

סימן ג'1: קרנות השקעה

בסימןזה-63כאעהגדרות

לסעיף 63יט המוצע

המוצע 63א בסעיף המוצעת, "שותפות" בהגדרה
מההגדרה להחריג האוצר לשר סמכות ניתנה לפקודה,
פעילויותמשותפותמסוימותשמבחינהמהותיתנכללות
הצדקה יש המיוחדים מאפייניהן בשל אך בהגדרה,
פעילויות של המיסוי אופן מובהר זה בסעיף להחריגןע

משותפותכאמורע

יתעלמו המוצע, הסעיף הוראות לפי למעשה,
מפעילותםהמשותפתשלאותםאנשיםשהתקשרובעסקה
חלק שלוקחים מהאנשים אחד כל וימסו המשותפות,
בפעילותהמשותפתכאילוהואהפיקאתההכנסהישירות
ומחזיקאתהנכסיםבאופןישירעמכיווןשהסעיףהמוצע
מתייחסלעסקאותמשותפותכאמורבעסקההמצרפית,
במכירתחלקושלכלשותףבמיזם,חישוברווחההוןשל
השותףייעשהבנפרדלכלנכסונכסשישבתוךהמיזם,

והכוללפיהוראותהפקודהע

לסעיף 63כ המוצע

עלפיהניסיוןוהידעהמצטברברשותהמסיםובעולם,
שותפותעלולהלשמשמכשירלביצועתכנונימסמורכביםע
מכיווןשלאניתןלכלולבפקודההוראותמפורשותלכל
לשמש שותפות מבנה יכול באמצעותו אשר תרחיש
להפחתהלאנאותהשלתשלוםהמס,מוצעלהבהירבסעיף
של המיסוי במאפייני להשתמש לגיטימי זה אין כי זה
שותפויותלצורךהפחתתמסבלתינאותה,ולתתסמכות
לפקידהשומהלהתעלםמפעולהאומקיומהשלשותפות
אםהיהסבורשאחתממטרותיההעיקריותהיאהימנעות
ממסאוהפחתתמסבלתינאותה,לרבותאםסברזאת
בשלמאפייניחלוקתהזכויותלפיהסכםהשותפותאובשל

אופייןשלעסקאותביןשותפיםבשותפותומחוצהלהע

יובהר,למעןהסרספק,כיהסמכותהניתנתלפקיד
השומהאינהגורעתמסמכותוהכלליתשלפקידהשומה
סיכון אזורי להאיר נועדה אלא לפקודה, 86 סעיף לפי
שהסמכות יצוין השותפויותע מיסוי בתחום נקודתיים
נתונה הייתה נקודתיים במקרים משותפויות להתעלם
לפקידהשומהגםלפיסעיף63)ב(לפקודה,בנוסחוהקייםע

לסימן ג'1 המוצע - כללי

לפרק ההסבר לדברי הכללי בחלק לאמור בהמשך
זה,מאזשנותה־90שלהמאההקודמת,ניתנותהטבות
מסלמשקיעיםזריםהשותפיםבקרנותהשקעהבמסגרת
אישוריםפרטנייםמכוחסמכותשרהאוצרלפיסעיף16א
לפקודה,אשרנאצלהלמנהלרשותהמסיםעתחילהניתנו
בחברות השקעה על בלבד, סיכון הון לקרנות ההטבות
בתחילתדרכן,בדגשעלחברותטכנולוגיה,זאתבמטרה
על גם ההטבות ניתנו בהמשך המשקע לצמיחת לסייע
Private(השקעהבחברותבוגרותלקרנותהשקעהפרטיות

Equity(ע

בסוףשנת2017פורסםבענייןזהדוחמבקרהמדינה
הכנסתע של הכספים בוועדת דיון התקיים ובעקבותיו
הביקורתהציבוריתהתמקדהבשלושההיבטיםכמפורט

להלן:

ביקורתעלכךשלשוןסעיף16אלפקודהמאפשרת )1(
לכאורההחזרמסלתושבחוץולאפטורממסעיצויןכי
הממשלהפעלהבעברלהסדרהשלנושאזהבמסגרתהצעת
238(,התשע"ז-2017 חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'
,)758 עמ' התשע"ז, - הממשלה חוק בהצעות )פורסמה
אישורה לאחר בכנסת קודמה לא החוק הצעת ואולם

בקריאהראשונה;
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קרן ברווחי כללי שותף זכאי שלו החלק - הצלחה" "דמי
השקעותמוטבת,למעטהחלקשלוהואזכאיבתמורה
להשקעתוהכספיתבקרן,ואולםאםהשותףהכלליאו
קרובוהשקיעובקרן,יחדאולחוד,במישריןאובעקיפין,
סכוםהעולהעל4%מכללהתחייבויותההשקעהשל
השותפיםבקרן-החלקשלוזכאישותףכלליברווחי
קרןהשקעותמוטבת,לרבותהחלקשלוזכאיבתמורה

להשקעתוהכספיתבקרן;

"השקעהמזכה"-רכישהשלניירערךבחברהמאדםאחר,
ובלבד מזומן, תמורת בחברה ערך נייר הקצאת או

שהתקיימולגביהחברהכלאלה:

היאתושבתישראלאותושבתחוץ,אשרעיקר )1(
נכסיהופעילותהנמצאיםבישראל;

עיקרפעילותהאינובמתןשירותפיננסיכהגדרתו )2(
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-332016;

מן מזכות נובע אינו נכסיה של שוויים עיקר )3(
הזכויותהמפורטותבסעיף97)ב3()2(,ואולםלענייןזה
לאיראותשתיתחיוניתכמקרקעיןכמשמעותםבסעיף

האמור;

ביקורתעלמתןהטבותמסבסכומיםניכריםבמסגרת )2(
החלטותפרטניותולאמכוחסמכותמפורשתבחוקתחת

קריטריוניםאחידיםוברורים;

ביקורתעלהעדרשקילתעלותההטבותמולהתועלת )3(
שבהןע

עמדתםשלגורמיהמקצועברשותהמסיםומשרד
האוצרבשניםהאחרונותוגםכיוםהיאשישלשמרהטבות
כיעד ישראל של מעמדה על ולשמור זרים למשקיעים

מבוקשלהשקעותע

להסדיר נועדו לפקודה המוצע ג'1 סימן הוראות
תחת ההשקעה, לקרנות המס הטבות את בחקיקה
קריטריוניםאחידיםהמתייחסיםלמבנההקרןשלהניתנת
ההטבה,סוגההשקעההמזכהבהטבהובפירוטשלהסדרי

המיסויהמוטבים,לתושביחוץולגורמיםנוספיםע

לסעיף 63כא המוצע

מוצעותכמההגדרותאשרישמשולצורךסימןג'1,
שעניינוקרנותהשקעה:

המונח הוא הצלחה" "דמי - הצלחה"  "דמי  להגדרה 
המקובלבישראללתיאורהתגמולאשרנהוגלהעניקלשותף
הכללי,המנהלאתקרןההשקעה,בתמורהל"הצלחתו"
כלומר,מכירתהחברהשבההשקיעההקרן)אקזיט(ברווח
הנוסחה הקרןע בהסכם שנקבע מסוים סכום על העולה

2/20 המקובלתלתגמולהשותףהמנהלמכונהבענףגם
)TwoandTwenty(ומשקפת2%עמלההמשולמתלשותף
הכלליהמנהל)אשראינםכלוליםבהגדרהזו(בתוספתשל

20%מהרווחכאמורשהםדמיההצלחהע

עמדתרשותהמסיםהיאכיההכנסהמדמיהצלחה
היאהכנסהמעסק,הןבמצבהחוקיהקייםהיוםוהןעל
המוצע 63ד)ג( בסעיף לקבוע מוצע אשר ההבהרה פי
לפקודה,ולפיה"בהקצאתזכותבשותפותלשותףתמורת
שירותאשרנתןלשותפות,לאיחויבהשותףבמסבמועד
ההקצאה,ויראואתחלקובהכנסתההחייבתשלהשותפות
זאת, עם 2)1("ע סעיף לפי כהכנסה שלה, ההון וברווח
כפישיפורטבהמשךבדבריההסברלסעיף63כגהמוצע
לפקודה,מוצעלקבועשיעורימסמוטביםעלהכנסהמדמי

הצלחהבמקריםמסוימיםע

בכלהנוגעלתגמולהמשולםלשותףהכלליכתשואה
עלהשקעתוהכספיתבקרן,מוצעלקבועבהגדרהכיאם
השקיעסכוםהעולהעל4%מהתחייבויותההשקעהשל
שארהשותפים-ימוסההתגמולבשיעורהחלעלדמי
הכללי השותף השקיע אם כי לקבוע מוצע כן הצלחהע
סכוםאשראינועולהעל4%,יחויבבמסבהתאםלשיעור
המסהחלעלשותףמוגבל,כאמורבסעיף63כב)ב(המוצע
למתן התנאים כל שמתקיימים בתנאי והכול לפקודה,

ההטבהכאמורבהוראותהמוצעותבסימןג'1המוצעע

ס"חהתשע"ו,עמ'1098ע 33
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היאאינהגורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוק )4(
לקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-342013;

"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"-השקעהמזכהבסכום
אשר75%ממנולפחותניתןבתמורהלהקצאתניירות
ערךבחברהאשרעיקרעיסוקהמחקרופיתוחאוייצור
או ידע, ועתירי חדשניים תהליכים או מוצרים של

תשתיותחיוניות;

"זכותבקרן"-זכותבשותפות,כהגדרתהבסעיף63א;

"ניירערך"-מניהבחברהאונכספיננסיאחראשרקבעשר
האוצר;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88;

שעיסוקה מוטבת פרטית השקעות קרן - סיכון" הון "קרן
השקעהבחברותאשרבעתביצועההשקעהבהןעיקר
עיסוקןמחקרופיתוחאוייצורשלמוצריםאותהליכים
חדשנייםועתיריידע,שהסיכוןבהשקעהבהןגבוה
מהמקובלבהשקעותאחרות,אובחברותאשרבעת

ביצועההשקעהבהןעיקרעיסוקןתשתיותחיוניות;

היאאינהגורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוק )4(
לקידוםהתחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-342013;

"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"-השקעהמזכהבסכום
אשר75%ממנולפחותניתןבתמורהלהקצאתניירות
ערךבחברהאשרעיקרעיסוקהמחקרופיתוחאוייצור
או ידע, ועתירי חדשניים תהליכים או מוצרים של

תשתיותחיוניות;

"זכותבקרן"-זכותבשותפות,כהגדרתהבסעיף63א;

"ניירערך"-מניהבחברהאונכספיננסיאחראשרקבעשר
האוצר;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88;

שעיסוקה מוטבת פרטית השקעות קרן - סיכון" הון "קרן
השקעהבחברותאשרבעתביצועההשקעהבהןעיקר
עיסוקןמחקרופיתוחאוייצורשלמוצריםאותהליכים
חדשנייםועתיריידע,שהסיכוןבהשקעהבהןגבוה
מהמקובלבהשקעותאחרות,אובחברותאשרבעת

ביצועההשקעהבהןעיקרעיסוקןתשתיותחיוניות;

כפישיפורטבהמשךבדברי להגדרה "השקעה מזכה" - 
הרווחים בייחוס המס הטבות מתווה זה, לפרק ההסבר
בשתי יינתן ג'1, סימן בהוראות לקבוע מוצע שאותן
מוטבתתינתןעל פרטית מסגרותעהטבהלקרןהשקעות
בסיסהשקעהמזכה)במקריםשבהםהיאלאנעשיתעלידי
קרןהוןסיכוןהיארלוונטיתלרווחיםהמיוחסיםלתושבי
חוץולקופתגמל(,והטבהלקרןהוןסיכוןתינתןעלבסיס
השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכוןעמוצעלקבועכיהשקעה
מזכהתהיהרכישהשלניירערךבחברהמאדםאחר,או
הקצאתניירערךתמורתמזומן,ובלבדשהתקיימולגבי

החברהתנאיםאלה:

עיקרנכסיהופעילותהנמצאיםבישראל; )1(

עיקרפעילותהאינובמתןשירותפיננסיכהגדרתו )2(
בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים

מוסדרים(,התשע"ו-2016;

עיקרשווייםשלנכסיהאינונובעמזכויותהמפורטות )3(
בסעיף97)ב3()2(לפקודה;

היאאינהגורםריכוזיכהגדרתובסעיף3לחוקלקידום )4(
התחרותולצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-2013ע

עודיובהרכיההשקעההמזכהנקבעהלחברה,בין
השאר,מכיווןשמתןהקלהעלהשקעהבפעילותעסקית
הפעילות על הטבה מקנה הייתה שותפות, באמצעות
מפעילות להבדיל להשקעה, מטרה ששימשה העסקית

ההשקעהעצמה,אוהתשואהבגינהע

בהמשך להגדרה "השקעה מזכה בידי קרן הון סיכון" - 
לאמורלעיל,מוצעלקבועכיהשקעהמזכהבידיקרןהון
סיכוןתהיההשקעהמזכה)כלומר,ממילאצריכיםלהתקיים
לגביההתנאיםהאמוריםבהגדרה"השקעהמזכה"(בסכום
אשר75%ממנולפחותניתןבתמורהלהקצאתניירותערך
בחברהאשרעיקרעיסוקהבמחקרופיתוחאובייצורשל
מוצריםאותהליכיםחדשנייםועתיריידעאובהשקעה
בהגדרה גם מופיע ההגדרה עיקר חיוניותע בתשתיות
המוצעת"קרןהוןסיכון"ומבוססעלהגדרההקיימתבחוק
ניירותערךעההגדרההמוצעתנועדהלקבועאתהבסיס
מריבית הכנסה על גם הניתנות מוגדלות, מס להטבות
ומדיבידנדעכדילעמודבתנאיההגדרההמוצעת,נדרשת
הקרןלהזריםלחברתהמטרהסכוםתמורתהקצאתמניות,
מוגדרת ההשקעה ההשקעהע מגובה 75% של בשיעור
המימוני הקושי את לשקף כדי וזאת בסיכון, כהשקעה
המצדיקאתמתןהתמריץעמדוברכאמורבהשקעהבחברות
השקעות להוסיף יש אלה להשקעות דרכןע בראשית
באותה לעודד הממשלה שמבקשת חיוניות בתשתיות

מתכונתע

בהמשךלאמורלעיללעניין להגדרה "קרן הון סיכון" - 
ההגדרה"השקעהמזכהבידקרןהוןסיכון",מוצעלהגדיר
קרןהוןסיכוןבאופןדומהלהגדרההמופיעהבחוקניירות
ערךעיצויןכילפיההגדרההמוצעתבסעיף63כאהמוצע
לפקודה,קרןהוןסיכוןהיאקרןהשקעותפרטיתמוטבת,
כךשכלהתנאיםאשרצריכיםלהתקייםלגביקרןהשקעות

ס"חהתשע"ד,עמ'92ע 34
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"קרןהשקעותפרטיתמוטבת"-שותפותמוגבלתשעיסוקה
השקעהמזכהבחברות,באמצעותרכישהשלמניות
אוזכויותבחברות,אשרלאנרשמולמסחרבבורסה
חברהועדתום כל של שמיוםהתאגדותה בתקופה

שנהממועדהרכישה,והתקיימולגביהקרןכלאלה:

ביותר מחזיק אינו בקרן מהשותפים אחד כל )1(
מ־35%מסךכלהזכויותבקרן;

הקרןהשקיעהלפחות5מיליוןדולרבהשקעות )2(
שבו מהמועד חודשים 48 של תקופה בתוך מזכות,
החזיקהלראשונהבמניהשלחברהבגיןהשקעהמזכה;

הקרן משקיעה אשר המזכה ההשקעה סכום )3(
של הכולל מהסכום 25% עולה יחידהאינו בחברה

השקעותיההמזכות;

בקרןשותפיםלפחותעשרהשותפיםמוגבלים )4(
שאינםקרוביםזהלזה,ואולםלגביקרןשהיאקרןהון
סיכון-שותפיםבהלפחותחמישהשותפיםמוגבלים

כאמור,ולגביכלאחדמהםהתקיימוכלאלה:

הואאינונוטלחלקפעילבאיתורהשקעות )א(
אובניהולןבעבורהקרן,אובניהולעסקיהןשל
החברותשבהןמשקיעההקרן,והכולבמישרין

אובאמצעותקרובו;

בוועדת הצבעה זכות בעל אינו הוא )ב(
10% על העולה בהיקף הקרן של ההשקעות
מסךכללזכויותההצבעהבוועדהכאמור,ואינו
השותפים שאר עם ביחד הצבעה, זכות בעל
בהיקף הצבעה, זכויות להם אשר המוגבלים
ההצבעה זכויות כלל מסך 30% על העולה

בוועדהכאמור;

איןבבעלותוזכותבשותףהכללי; )ג(

פרטיתמוטבתצריכיםלהתקייםגםלגביקרןהוןסיכון,
פרטית השקעות לקרן הניתנות ההטבות כל ובמקביל,

מוטבתניתנותממילאגםלקרןהוןסיכוןע

כאמורלעיל, להגדרה "קרן השקעות פרטית מוטבת" - 
בשניםהאחרונותניתנואישוריםמכוחסעיף16אלפקודה
גםלקרנותהשקעהפרטיות)PrivateEquity(,המשקיעות
ההגדרה מניותע ברכישת השקעה על בוגרות, בחברות
המוצעת"קרןהשקעותפרטיתמוטבת",כוללתאתהתנאים
הנדרשיםלהטבותלענייןמבנההקרןעהתנאיםהאמורים

בהגדרהרלוונטייםכאמורגםלקרןהוןסיכוןע

ההגדרה במסגרת שייקבעו מוצע אשר התנאים
כולליםאתאלה:

לפחות שותפים בקרן כי נדרש - משקיעים פיזור )1(
עשרהשותפיםמוגבלים,שאינםקרוביםזהלזה,במישרין
אובעקיפין,וכיחלקושלכלאחדמהשותפיםאינועולה

על20%מהזכויותבקרן;

אשר הסכום כי מוצע - בישראל השקעות פיזור )2(
משקיעההקרןכהשקעהמזכהבחברהיחידהאינועולה

על25%מהסכוםהכוללשלהשקעותיההמזכות;

דולר מיליון חמישה של מזערי השקעה סכום )3(
בהשקעותמזכות,בתוךתקופהשל48חודשיםמהמועד
שבוהחזיקההקרןלראשונהבמניהשלחברהבגיןהשקעה

מזכה;

הפרדהביןהשותפיםהמוגבליםוהכלליים,הןבמבנה )4(
הבעלותשלהםוהןבסוגתרומהשלהםלפעילותהקרן;
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134 הקרןנרשמהאצלפקידהשומהלפיסעיף )5(
וקיבלהאישורעלכךמפקידהשומה,והגישהמדישנה
דוחלפיסעיף131הכוללאתמלואהפרטיםהנדרשים

לפיפקודהזו;

"שותף","שותףכללי"ו"שותףמוגבל"-כהגדרתםבסעיף63א;

"שותפותמוגבלת"-כמשמעותהבפקודתהשותפויות;

"תשתיתחיונית"-תשתיתשהיאחיוניתובעלתחשיבות
לאומית,בהתאםלתנאיםולכלליםשקבעשרהאוצר

בתקנותע

מימושהשקעה
מזכהבידישותף

מוגבלבקרן
השקעותפרטית

מוטבת

עלאףהוראותפקודהזו-63כבע )א(

החלקהמיוחסלשותףמוגבלשהואתושבחוץ )1(
פרטית השקעות קרן של ההון מרווח או מההכנסה
מוטבת,הנובעיםממכירתניירערךשנרכשאוהוקצה

במסגרתהשקעהמזכה,יהיהפטורממס;

תושב שהוא מוגבל לשותף המיוחס החלק על )2(
ישראלמההכנסהשלקרןהוןסיכון,הנובעתממכירת
ניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכה
הקבוע המס שיעור יחול הסיכון, הון קרן בידי

בסעיף91)ב()1(או)2(,לפיהעניין;

ישראל תושב מוגבל לשותף המיוחס החלק )3(
שהואקופתגמלהזכאיתלפטורממסלפיסעיף9)2(,
מההכנסהשלקרןהשקעותפרטיתמוטבת,הנובעת
ממכירתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעה
מזכה,אומריביתאודיבידנדשהתקבלובשלהחזקה
בניירערךשנרכשאוהוקצהכאמור-יהיהפטורממס,
אםהתקיימולענייןהפטורהאמורהתנאיםהאמורים

בסעיף9)2(,בשינוייםהמחויביםע

מוגבל" לשותף המיוחס מההכנסה "חלק זה, בסעיף )ב(
-לרבותהכנסההמיוחסתלשותףכללישהואתושבחוץ,

שאינהדמיהצלחהע

134 הקרןנרשמהאצלפקידהשומהלפיסעיף )5(
וקיבלהאישורעלכךמפקידהשומה,והגישהמדישנה
דוחלפיסעיף131הכוללאתמלואהפרטיםהנדרשים

לפיפקודהזו;

"שותף","שותףכללי"ו"שותףמוגבל"-כהגדרתםבסעיף63א;

"שותפותמוגבלת"-כמשמעותהבפקודתהשותפויות;

"תשתיתחיונית"-תשתיתשהיאחיוניתובעלתחשיבות
לאומית,בהתאםלתנאיםולכלליםשקבעשרהאוצר

בתקנותע

מימושהשקעה
מזכהבידישותף

מוגבלבקרן
השקעותפרטית

מוטבת

עלאףהוראותפקודהזו-63כבע )א(

החלקהמיוחסלשותףמוגבלשהואתושבחוץ )1(
פרטית השקעות קרן של ההון מרווח או מההכנסה
מוטבת,הנובעיםממכירתניירערךשנרכשאוהוקצה

במסגרתהשקעהמזכה,יהיהפטורממס;

תושב שהוא מוגבל לשותף המיוחס החלק על )2(
ישראלמההכנסהשלקרןהוןסיכון,הנובעתממכירת
ניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכה
הקבוע המס שיעור יחול הסיכון, הון קרן בידי

בסעיף91)ב()1(או)2(,לפיהעניין;

ישראל תושב מוגבל לשותף המיוחס החלק )3(
שהואקופתגמלהזכאיתלפטורממסלפיסעיף9)2(,
מההכנסהשלקרןהשקעותפרטיתמוטבת,הנובעת
ממכירתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעה
מזכה,אומריביתאודיבידנדשהתקבלובשלהחזקה
בניירערךשנרכשאוהוקצהכאמור-יהיהפטורממס,
אםהתקיימולענייןהפטורהאמורהתנאיםהאמורים

בסעיף9)2(,בשינוייםהמחויביםע

מוגבל" לשותף המיוחס מההכנסה "חלק זה, בסעיף )ב(
-לרבותהכנסההמיוחסתלשותףכללישהואתושבחוץ,

שאינהדמיהצלחהע

הקרןנרשמהאצלפקידהשומהעםתחילתפעילותה )5(
לפיסעיף134לפקודהוהגישהמדישנהדוחלפיסעיף131
לפקודה,הכוללאתמלואהפרטיםהנדרשיםלפיהפקודהע

לסעיפים 63כב ו־63כג המוצעים

63בהמוצעלפקודה, כאמורבדבריההסברלסעיף
סיווגהחלקיםהמיוחסיםלשותפיםבהכנסותהשותפות
נקבעבהתאםלסיווגההכנסהברמתהשותפותעפעילותן
שלקרנותהשקעהבחלקמהמקריםעשויהלהגיעלכדי
וניסיון מומחיות צברו אשר בגופים מדובר שכן עסק,
תשואה להניב במטרה חברות וניהול ייעול בהשבחה,
להיות עשוי המשקיע החוץ לתושב ועוד, זאת גבוההע
במקריםמסוימיםמפעלקבעבישראלעיוצא,אםכך,שעל

עשויה הקרן בפקודה, הקבועים הכלליים ההסדרים פי
להיותחייבתבמקריםמסוימיםבמסעלהכנסהמעסק,בעת
מימושהשקעתה,ובמקריםמסוימיםאחרים,גםאםמימוש
ההשקעהמסווגכרווחהון,ייתכןשלשותפיםתושביהחוץ
ייוחסמפעלקבעעכדילהעלותאתרמתהוודאותבעניין
השקעות כיעד ישראל של התחרותיות על ולשמור זה
מולמדינותאחרות,מוצעלקבועהטבותמסעלמימוש
תמריצים במתן הצורך לצד זאת, עם מזכותע השקעות
נמנים מדובר שבהם שהנישומים לזכור יש להשקעות,
ניתנות שלגביהן וההכנסות גבוהות הכנסות בעלי עם
מסוימים במקומות לכן, גדוליםע בסכומים הן ההטבות
הוגבלוההטבותונעשתההבחנהביןההטבותהניתנות
לקרןהוןסיכוןהמשקיעהבחברהבתחילתדרכהובמקרים

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1443,כ"גבאלולהתשפ"א,2021ע8ע31 1366

שיעורמסלשותף
בקרןהשקעות
פרטיתמוטבת

עלאףהוראותפקודהזו-63כגע

חוץ תושב שהוא כללי לשותף המיוחסת ההכנסה )1(
בשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרןהשקעותפרטית
מוטבתשמקורםבהחזקתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרת

השקעהמזכה,תחויבבמסבשיעור15%;

תושב יחיד שהוא כללי לשותף המיוחסת ההכנסה )2(
ישראלבשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרןהוןסיכון
במסגרת הוקצה או שנרכש ערך נייר בהחזקת שמקורם

השקעהמזכהבידקרןהוןסיכון,תחויבבמסבשיעור32%;

התקייםבשותפותמוגבלתהאמורבהגדרה"קרןהשקעות )3(
פרטיתמוטבת"שבסעיף63כא,למעטהתנאיהמפורטבפסקה
)4(לאותההגדרה,יחויבהחלקהמיוחסלשותףמוגבלאו
לשותףכללישהםתושביחוץמההכנסהאומרווחההוןשל
קרןהשקעותפרטית,הנובעיםממכירתניירערךשנרכשאו

הוקצהבמסגרתהשקעהמזכה,במסבשיעור15%;

שותףכללישהואתושבחוץזכאילהחזרמסששולם )4(
על עולה בישראל ששילם המס סכום אם ,)1( פסקה לפי
הסכוםשהותרלו,בגללתשלוםזה,בארץמושבוהקבוע,
כזיכוימןהמסשחלבאותהארץעלהכנסתושהושגהאו

שנקבעהבישראל;

רביםמביאהלצמיחתה,לביןההטבותהניתנותלהשקעות
שלגביהן אחרת, מוטבת פרטית השקעה קרן באמצעות
התועלותהמשקיותמובהקותפחותעההטבותהמוצעות

לענייןזההןאלה:

פטורממסלגביהחלקהמיוחסלשותףמוגבלשהוא )1(
השקעות תושבחוץמההכנסהאומרווחההוןשלקרן
או שנרכש ערך נייר ממכירת הנובעים מוטבת, פרטית

הוקצהבמסגרתהשקעהמזכה;

עלהחלקהמיוחסלשותףמוגבלשהואתושבישראל )2(
מההכנסהשלקרןהוןסיכון,הנובעתממכירתניירערך
שנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכהבידיקרןהון
)2( 91)ב()1(או הסיכון,יחולשיעורהמסהקבועבסעיף

לפקודה,לפיהעניין;

שהוא תושבישראל מוגבל לשותף המיוחס החלק )3(
לפקודה, )2(9 סעיף לפי ממס לפטור הזכאית גמל קופת
הנובעת מוטבת, פרטית השקעות קרן של מההכנסה
ממכירתניירערךשנרכשאוהוקצהבמסגרתהשקעהמזכה
אומריביתאודיבידנדשהתקבלובשלהחזקהבניירערך
שנרכשאוהוקצהכאמור-יהיהפטורממס,אםהתקיימו
)2(9 בסעיף האמורים התנאים האמור הפטור לעניין
לפקודה,בשינוייםהמחויביםעיובהרכילענייןההגבלות
השונותהמוטלותעלהטבהלפיסעיף9)2(לפקודה,יראו
אתקופתהגמלכאילוהחזיקהבקרןבאופןישירעכךלמשל,
אםהחזיקהקופתהגמלב־20%מהזכויותבקרןאשרהיו
לה50%מהזכויותבחברתהמטרה,יראואתקופתהגמל

כאילוהחזיקהבחברתהמטרהבשיעורשל10%;

ההכנסההמיוחסתלשותףכללישהואתושבחוץ )4(
בשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרןהשקעותפרטית
הוקצה או שנרכש ערך נייר בהחזקת שמקורם מוטבת

במסגרתהשקעהמזכה,תחויבבמסבשיעור15%;

ההכנסההמיוחסתלשותףכללישהואיחידתושב )5(
הון ישראלבשלזכאותולדמיהצלחהמתוךרווחיקרן
הוקצה או שנרכש ערך נייר בהחזקת שמקורם סיכון
במס תחויב סיכון, הון קרן ביד מזכה השקעה במסגרת

בשיעור32%;

אםהתקייםבשותפותמוגבלתהאמורבהגדרה"קרן )6(
השקעותפרטיתמוטבת"שבסעיף63כאהמוצעלפקודה,
)4(לאותההגדרה,יחויב למעטהתנאיהמפורטבפסקה
החלקהמיוחסלשותףמוגבלאולשותףכללישהםתושבי
פרטית השקעות קרן של ההון רווח או מההכנסה חוץ,
שנרכשאוהוקצהבמסגרת ניירערך הנובעיםממכירת

השקעהמזכה,במסבשיעור15%;

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהון )7(
סיכוןבהכנסתהמריביתשלהקרן,אשרשולמהעלידי
במסגרת הוקצו או נרכשו שלה ערך שניירות חברה
ממס, פטור - סיכון הון קרן אותה בידי מזכה השקעה
לייצור נדרש הריבית שולמה שלגביו שהסכום ובלבד
הכנסהבחברהעהכוונההיאלמקריםשבהםסכוםהלוואה
לחברתהמטרהמשמשלשחיקתהמסשבוהיאחייבת,בשל

הוצאותריביתמוגזמותאשראינונובעמצרכיםעסקיים;
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הון בקרן חוץ, תושב שהוא מוגבל שותף של חלקו )5(
ידי על שולמה אשר הקרן, של מריבית בהכנסתה סיכון
חברהשניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעה
מזכהבידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשסכום
לתכלית בחברה נדרש הריבית שולמה שלגביו ההלוואה

עסקית;

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהוןסיכון, )6(
בהכנסתהמדיבידנדשלהקרן,אשרשולםמתוךרווחיחברה
שניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעהמזכה
בידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשהרווחים
שמתוכםשולםהדיבידנדנוצרולאחרמועדההשקעההמזכה

האמורהע

שיעורמסעל
חלקושלשותף
מוגבלבהכנסת

שותפותבשל
מכירתנכספיננסי

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבוע63כדע
שותפות של מעסק בהכנסה מוגבל שותף של חלקו כי
שאינהקרןהשקעותפרטיתמוטבת,שעיסוקהמסחרבנכסים
פיננסיים,בשלמכירתנכספיננסי,יחויבבשיעורהמסהחלעל
רווחהון,והכולבתנאיםשקבעהשרבאישורועדתהכספים
שלהכנסת;לענייןזה,"נכספיננסי"-מניהבחברהאונכס
פיננסימסוגאחרשקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספים

שלהכנסתע

עלסכוםהפסדשותפותהמיוחסלשותףבשנתמספלונית,63כהעקיזוזהפסד
ואילוהיהרווחהיהמתחייבעליובמסבשיעוריםהאמורים
בסעיפים63כבעד63כד,לפיהעניין,יחולוהוראותסעיף92ע

הון בקרן חוץ, תושב שהוא מוגבל שותף של חלקו )5(
ידי על שולמה אשר הקרן, של מריבית בהכנסתה סיכון
חברהשניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעה
מזכהבידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשסכום
לתכלית בחברה נדרש הריבית שולמה שלגביו ההלוואה

עסקית;

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהוןסיכון, )6(
בהכנסתהמדיבידנדשלהקרן,אשרשולםמתוךרווחיחברה
שניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרתהשקעהמזכה
בידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבדשהרווחים
שמתוכםשולםהדיבידנדנוצרולאחרמועדההשקעההמזכה

האמורהע

שיעורמסעל
חלקושלשותף
מוגבלבהכנסת

שותפותבשל
מכירתנכספיננסי

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבוע63כדע
שותפות של מעסק בהכנסה מוגבל שותף של חלקו כי
שאינהקרןהשקעותפרטיתמוטבת,שעיסוקהמסחרבנכסים
פיננסיים,בשלמכירתנכספיננסי,יחויבבשיעורהמסהחלעל
רווחהון,והכולבתנאיםשקבעהשרבאישורועדתהכספים
שלהכנסת;לענייןזה,"נכספיננסי"-מניהבחברהאונכס
פיננסימסוגאחרשקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספים

שלהכנסתע

עלסכוםהפסדשותפותהמיוחסלשותףבשנתמספלונית,63כהעקיזוזהפסד
ואילוהיהרווחהיהמתחייבעליובמסבשיעוריםהאמורים
בסעיפים63כבעד63כד,לפיהעניין,יחולוהוראותסעיף92ע

חלקושלשותףמוגבלשהואתושבחוץ,בקרןהון )8(
סיכון,בהכנסתהמדיבידנדשלהקרן,אשרשולםמתוך
רווחיחברהשניירותערךשלהנרכשואוהוקצובמסגרת
השקעהמזכהבידיאותהקרןהוןסיכון-פטורממס,ובלבד
שהרווחיםשמתוכםשולםהדיבידנדנוצרולאחרמועד

ההשקעההמזכההאמורהע

לסעיף 63כד המוצע

מזכות, להשקעות הניתנות המס הטבות על נוסף
מוצעלהסדיראתאופןהמיסויהחלעלשותפויותהשקעה
עשויה מסוימים במקרים פיננסייםע בנכסים הסוחרות
היקפי בשל עסק, לכדי להגיע אלה שותפויות פעילות
המוכרים המבחנים פי על ערך, בניירות שלהם המסחר
מדובר אחרים במקרים זאת, עם מעסקע הכנסה לסיווג
האבחנה השקעהע כאל אליה להתייחס שיש בפעילות
הגברת לצורך ליישוםע וקשה חמקמקה להיות עשויה
שר כי לקבוע מוצע הכללים, ופישוט בנושא, הוודאות
האוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבועכי
חלקושלשותףמוגבלבהכנסהמעסקשלשותפותשאינה
קרןהשקעותפרטיתמוטבת,בשלמכירתנכספיננסי,יחויב
בשיעורהמסהחלעלרווחהון,והכולבתנאיםשקבעהשר
באישורועדתהכספיםשלהכנסת;לענייןזה,מוצעלקבוע

כינכספיננסייוגדרכמניהבחברהאונכספיננסימסוג
אחרשקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסתע
יובהרכיהסדרתהמיסויבהתאםלסעיףהמוצעלאתחול
לענייןקרנותהשקעהאשרזכאותןלהטבותמסנבחנתלפי

סעיפים63כבעד63כגהמוצעיםלפקודהע

סעיף ליישום בחשבון שיובאו התנאים במסגרת
זה,ייבחנוקריטריוניםהמאפייניםהפעלתעסקאלמול
אלההמאפייניםהשקעה,הצורךלעודדהשקעהמסוימת

המשיאהערךמיוחדלציבור,מאפייניםמיוחדים,אםיש,
שלהגוףהמבצעאתהפעילותאוההשקעה,דוגמתגוף
מוסדי,וכן-הפסדהכנסותהמדינהממסים,שכןישלזכור

כימדוברבפעילותבהיקףרבובסכומיםמשמעותייםע

לסעיף 63כה המוצע

ורווחים הכנסות על המס הטבות למתן במקביל
המס, בבסיס שחיקה למנוע וכדי מזכות מהשקעות
מוצעלקבועכיעלסכוםהפסדשותפותהמיוחסלשותף
בשנתמספלוניתואילוהיהרווחהיהמתחייבעליובמס
63כדהמוצעים 63כבעד בשיעוריםהאמוריםבסעיפים

לפקודה,לפיהעניין,יחולוהוראותסעיף92פקודהע
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התאמותבמקרים
מיוחדים

שרהאוצררשאילקבועתקנותבענייניםאלה:63כוע

מקריםותנאיםשבהםיחולוההגדרות"השקעהמזכה" )1(
ו"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"שבסעיף63כא,גםלגבי

רכישהשלמניותבחברהאוהקצאתן,לפיהעניין,בעקיפין;

השקעות "קרן בהגדרה נדרשים ותיאומים התאמות )2(
פרטיתמוטבת",לענייןשותפותעםמבנההשקעהמיוחדע

סימן ג'2: חברות בית";

סימןה'לפרקשניבחלקד'-בטל; )8(

לפרק ההסבר בדברי הכללי בחלק לאמור בהמשך
זה,ההטבותלקרנותהשקעהמוצעותלראשונהבחקיקה
ראשיתעבמסגרתההתנהלותשלרשותהמסיםמולהקרנות
ניתןעדכהמענהלמגווןרחבשלמקריםומבניהשקעותע
לנוכחהאמורוכדישיהיהניתןלתתמענהבמקריםשבהם
ישהצדקהמקצועיתלמתןהטבה,במקריםמורכבים,מוצע
להעניקלשרהאוצרסמכויותמשלימותולקבועכייהיה

רשאילהתקיןתקנותבענייניםאלה:

"השקעה ההגדרות יחולו שבהם ותנאים מקרים )1(
מזכה"ו"השקעהמזכהבידיקרןהוןסיכון"שבסעיף63כא
המוצעלפקודה,גםלגבירכישהשלמניותבחברה,או

הקצאתן,לפיהעניין,בעקיפין;

התאמותותיאומיםנדרשיםבהגדרה"קרןהשקעות )2(
פרטיתמוטבת",לענייןשותפותעםמבנההשקעהמיוחדע

לפסקאות )8( עד )12( 

חברה בדבר ההסדר את לבטל מוצע :)8( לפסקה 
שקופההקבועבסעיף64א1לפקודה,אשרטרםנכנסלתוקף
אףעלפישהסעיףהאמורנחקקבשנת2003עההסדרהאמור
נקבעבמסגרתהחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'132(,
התשס"ב-2002)בפרקזה-תיקוןמס'132(עהסדרזההיה
אמורלהחליףאתההסדריםלענייןהחברההמשפחתית
64ו־64אלפקודהעבסמוך וחברתהביתהקיימיםבסעיף
לאחרחקיקתתיקוןמס'132,נעשהניסיוןלהתקיןתקנות
64א1לפקודה,ואולםבמהלךהליךהתקנת מכוחסעיף
התקנותהתבררכימבנהההתארגנותאשרנקבעבסעיף
64א1לפקודהבענייןחברהשקופהיוצרפרצותמסשלא
עלובמסגרתהליךהחקיקה,ומשכךהתקנתהתקנותלפי

הסעיףאמורלאצלחהע

לנוכחהקשייםהתפעולייםהנוגעיםליישוםמודל
השקופה החברה שמנגנון החשש וכן השקופה החברה
עלוללגרוםלאובדןמסמשמעותיכתוצאהמתכנונימס,
ההוראותלענייןחברהשקופהלאנכנסולתוקףעדהיום

וכעתמוצעלבטלןע

נוסףעלכך,מוצעלבטלכמההפניותלחברהשקופה
בסעיפיםשוניםבפקודהע

לפסקאות )9( ו–)10(:בסעיפים65ו־66)א()3(לפקודה,נקבע
שיראוהכנסותמחברהשקופהשלילדשטרםמלאולו

בשנתהמס18שניםכהכנסותשלהוריו,וזאתכדילמנוע
תכנונימסשבהםההכנסותרשומותעלשםהילדלצורך
בשל ההכנסותע על המוטל השולי המס שיעור הקטנת
האמורות ההוראות שקופה, חברה של ההסדר ביטול
למחוק ומוצע שקופה, לחברה הנוגע בכל מתייתרות
בסעיפיםהאמוריםאתהאזכורלחברהשקופהעחלףזאת,
משותפות, הכנסות על יחולו שהסעיפים לקבוע מוצע
ובלבדשאםהילדהפיקאתההכנסותמיגיעהאישיתשלו,

לאתיווסףההכנסהמהשותפותלהכנסהשלהוריוע

לפסקה )11(:בסעיף67אלפקודהנקבעהסמכותושלשר
האוצרלקבועכלליםבדברהניכוייםוהזיכוייםשיותרו
אישית מיגיעה הכנסה לו שיש ישראל תושב ליחיד
שהופקהאושנצמחהמחוץלישראלעהסעיףהקייםמסמיך
אתשרהאוצרגםלקבועכלליםכאמורלהכנסהשיוחסה
לבעלמניותבחברהשקופהעבשלביטולההסדרשלחברה
שקופה,מוצע,למחוקבאותוסעיףאתההתייחסותלסמכות
האמורהבנוגעלחברהשקופהעחלףזה,מוצעלקבועששר
האוצריוסמךלקבועכלליםכאמורגםלגביהכנסהשל

שותףבשותפותאשרמפיקההכנסהמחוץלישראלע

לפסקה )12(:לבסוף,בסעיף67גלפקודהנקבעיםהתנאים
להיותהשלחברה,חברתאחזקותעמוצעלתקןאתהסעיף
אינה החזקות חברת שלפיו התנאי את ולמחוק האמור
יכולהלהיותחברהשקופה,עקבביטולההסדרבדברחברה

שקופהע

שמוצע ד' בחלק שני לפרק ה' סימן של נוסחו זה
לבטלו:

"סימן ה': חברה שקופה

בסעיףזה- )א( 64א1ע

"בעלמניות"-חברבחברהשקופה;

"הכנסהחייבת"-לרבותשבחכמשמעותובחוק
מיסוימקרקעין;

"חברהשקופה"-חברהתושבתישראלשהתקיימו
בהכלאלה:

היאאינהחברהציבוריתכהגדרתהבסעיף1 )1(
לחוקהחברות,ולאניתןלפיתקנונהלשנותאת

סיווגהלחברהציבורית;
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בסעיף65,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפותשאינן )9(
הכנסותמיגיעהאישית";

בסעיף66)א()3(,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפות )10(
שאינןהכנסותמיגיעהאישית";

בסעיף65,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפותשאינן )9(
הכנסותמיגיעהאישית";

בסעיף66)א()3(,במקום"מחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא"משותפות )10(
שאינןהכנסותמיגיעהאישית";

מספרבעלימניותיהאינועולהעל50,אועל )2(
מספרגבוהיותראםאישרזאתהמנהל,בתנאים
שקבע,ולעניןזהיראובניזוגוילדיהם,יורשים
שלבעלמניות,אורוכשיםמבעלמניותבמכירה

שלאמרצון,כבעלמניותאחד;

כלבעלימניותיההםיחידיםתושביישראל; )3(

מניותיההןמאותוסוג,למעטמניותהמקנות )4(
אפשרות המניות לבעלי ואין הצבעה, זכויות
המניות, מכוח המוקנות הזכויות את לשנות

למעטשינויבזכויותההצבעה;

הזכותלרווחיהחברהמוקניתמכוחהמניות )5(
בלבד;

זכותושלבעלמניותלרווחיםזההלזכותו )6(
לנכסיהחברהבעתפירוקה;

כספי,כהגדרתובחוק אינהמוסד החברה )7(
מסערךמוסף;

שקופה, כחברה להיחשב ביקשה החברה )8(
מניותיה, בעלי כל חתמו שעליה בהודעה
מיום ימים 60 בתוך השומה לפקיד שנמסרה

התאגדותה;

"שנותההטבה"-שנותהמסשבהןהיתההחברה
חברהשקופהע

לצורךחישובהמס,שיעורהמסוקיזוזההפסדים )ב(
וכןלעניןפטוריםממס,תיחשבהכנסתההחייבתשל
חברהשקופה,לרבותהכנסתהמדיבידנדוהפסדיה,
מניותיה, בעלי של כהפסדיהם או כהכנסתם
בהתאםלחלקיהםבזכויותלרווחיםבחברה,ויחולו

הוראותאלה:

של החייבת מהכנסתה שחולקו רווחים )1(
החברההשקופה,לאיראואותםכהכנסה;

ההכנסה - שחולקו" "רווחים זה, לענין )2(
ממס הפטורה ההכנסה בתוספת החייבת,
בשל המניה בעל על החל המס ובהפחתת
לא והיא החברה ידי על שולם אם ההכנסה,

חייבהאותובהתאם;

בשנת השקופה החברה של הפסדיה )א( )3(
המסאשריוחסולבעלמניותיקוזזותחילה
כנגדהכנסותיושלבעלהמניותמהחברה

השקופה,בהתאםלהוראותהפקודה;

מניותיה לבעל יוחסו אשר הפסדים )ב(
בשנותהמסהקודמותיותרובקיזוזרקכנגד

המניות, בעל אותו של החייבת הכנסתו
ולאיותרובקיזוזכנגדהכנסתהשלהחברה

השקופה;

)נמחקה(; )ג(

סיווגםשלההכנסההחייבתאושלההפסד, )4(
לפיהענין,שיוחסולבעלמניותכאמורבסעיף
זה,למקורהכנסה,יהיהבהתאםלמקורההכנסה
שממנוהופקהאונצמחהבידיהחברההשקופה,
זולאתיחשבכהכנסהמיגיעה ואולםהכנסה
אישית,אלאאםכןמילאבעלהמניותתפקיד

פעילבחברה;

לעניןהזיכויבשלמסיחוץ,כהגדרתםבסעיף )5(
199,זכאיבעלהמניותלחלקוהיחסיבמסהחוץ

ששילמההחברההשקופה;

לעניןמקדמותשלבעלמניות,כאמורבסעיף )6(
175,יצורףחלקוהיחסיבהכנסתההחייבתשל
מדיבידנד לרבותבהכנסתה השקופה החברה
אובהפסדיה,למחזורהמהווהבסיסלמקדמות;

החברה הכנסת על המס את לגבות ניתן )7(
והן מהחברה הן המקדמות, לרבות השקופה,
חלקם על החל המס בגובה מניותיה, מבעלי

היחסיברווחיהשלהחברההשקופה;

יחולו שקופה, חברה של מניה במכירת )8(
הוראותאלה:

88,יופחתמהתמורהלגבי לענייןסעיף )א(
המוכרומהמחירהמקורילגביהרוכש,סכום
שהצטברו הרווחים מסכום לחלק השווה
שיחסו חולקו, ולא ההטבה בשנות בחברה
לכללהרווחיםשלאחולקוהואכיחסחלקה
שלהמניה,בזכויותלרווחיהחברההשקופה

לכללהזכויותלרווחיה;לענייןזה-

החברה של החייבת הכנסתה - "רווחים"
השקופהבשנותההטבה,בניכויההפסדים
שהיולהבאותןשנים,ובלבדשהתוצאה

המתקבלתלאתהיהבסכוםשלילי;

"רוכש"-לרבותמישרכשמניותמהחברה
השקופה;

לאיחולוהוראותסעיף94בבשלשנות )ב(
ההטבה;

לעניןחישוברווחההון,יופחתמהמחיר )ג(
ההפסדים בגובה סכום המתואם המקורי
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בסעיף67א,במקום"לבעלמניותמחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"יבוא )11(
"לשותףבשותפות";

בסעיף67ג)א()3(,המילים"ואינהחברהשקופהכהגדרתהבסעיף64א1"-יימחקו; )12(

עד ההטבה, בשנות המניה למוכר שיוחסו
זה, לענין המתואם; המקורי המחיר גובה
"הפסדים"-סכוםהשווהלהכנסההחייבת
ההפסדים בניכוי המניות, לבעל שיוחסה

שיוחסולו,ובלבדשהואסכוםשלילי;

שקופה בחברה מניות שמכר מניות בעל )9(
90 יודיעלחברההשקופה,עלהמכירהבתוך

ימיםמיוםהמכירה;

הוראותחלקה2למעטפרקשלישישבו,לא )10(
יחולועלחברהשקופה;

העברתנכסיםמחברהשקופהשהוחל )א( )11(
בפירוקהלבעלימניותיה,בהתאםלשיעור
זכויותיהםבה,לאתחויבבמסלפיפקודה
זואולפיחוקמיסוימקרקעין)בפסקהזו-
המסים(,ובלבדשהנכסהמועברלאשינה
אתייעודואגבההעברה,כאמורבסעיפים
5בלחוקמיסוימקרקעין; 85ו־100ובסעיף
המכירה מתחייבת לא שבו מקום ואולם
זו,תתחייב במסשבחבשלהאמורבפסקה
המכירהבמסרכישהבשיעורשל5%ע0;שר
האוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
רשאילקבועמקריםשבהםלאיחולפטור
מהמסיםלפיפסקתמשנהזובפירוקהחברה,
בתנאיםשיקבע;לעניןזה,"מסשבח"ו"מס
רכישה-"כמשמעותםבחוקמיסוימקרקעין;

הכספים ועדת באישור האוצר, שר )ב(
תנאים,הוראות לקבוע רשאי הכנסת, של
ומגבלותלעניןפסקהזו,לרבותלעניןקביעת
המחירהמקורישלנכסיהחברההשקופה
הרכישה ושווי הרכישה יום המתפרקת,
כהגדרתםבחוקמיסוימקרקעין,וכןהוראות
לעניןהפסדיםוחלוקתהכנסותוכןמקרים

שבהםתחויבבמסעלייתערךשלנכסיםע

שראוצר,באישורועדתהכספיםשל )1( )ג(
הכנסת,רשאילקבועכלליםלעניןחברה
שקופהשהפסיקהלמלאאחרהתנאים
ובכלל זה, בסעיף הקבועים וההוראות
זהלקבועכיהחברהתחדללהיותחברה
לחזור תוכל לא כאמור, קבע שקופה;

ולהיחשבכחברהשקופהע

שקופה, להיות שחדלה חברה )2 (
כתוצאהמהפרתהוראהמהוראותסעיף
ובתנאים המנהל באישור רשאית, זה,
שקבע,לבקשלהתפרק,בהתאםלהוראות
סעיףקטן)ב()11(,בתוךשנהמתוםשנת
המסשבהבוצעההפרהכאמור;לענין

זה,יראואתיוםההפרהכיוםשבוהחלו
הליכיהפירוקע

זו,יחולולענין פקודה הוראות עלאף )ד(
שומה,השגהוערעור,הוראותאלה:

נקבעהלחברההשקופהשומה,רשאי )1(
פקידהשומה,עלאףהוראותפקודהזו,
לקבועאתשומתושלבעלהמניותאו
מתום שנתיים בתוך בהתאם, לתקנה,
שנתהמסשבהנקבעהשומתהחברהאו
במועדשבורשאיהואלשוםאתהכנסתו

שלבעלהמניות,לפיהמאוחר;

החברההשקופהרשאיתלהשיגאו )2(
לערערעלהשומהשנקבעהלהבהתאם
153,לפיהענין;; 150או להוראותסעיף
לערער או להשיג רשאי המניות בעל
או החייבת הכנסתה ייחוס על כאמור
ועל השקופה, החברה של הפסדיה
לחברה שנקבעה השומה השפעת
השקופהעלהכנסתו,אךלאעלהשומה

שנקבעהלחברהע

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשל )ה(
הכנסת,רשאילקבועכללים,הוראות,תנאים

ומגבלותלעניןסעיףזה,ובכללזה-

קביעתמחירמקורי; )1(

תמורה; )2(

הליכישומה; )3(

זכותערעורוהליכיערעור; )4(

אף על לחברה, מקדמה קביעת )5(
בסיס לפי )ב()6(, קטן סעיף הוראות
המקדמותהמחושבשלהחברה,בשיעור
כאמור מקדמה לייחוס כללים שיקבע,
מקדמה לקיזוז וכללים המניות, לבעלי
בסעיף כאמור עודפות הוצאות בשל

181ב;

וחלוקתה ההכנסה של ייחוסה )6(
בהתאםלזכותלרווחים,וכלליםלעיגול
חלקםהיחסישלבעליהמניותבזכויות

לרווחים;

חבותותשלוםהמסבנסיבותשבהן )7(
נמכרותמניותהחברהבמהלךהשנה;

השקופה החברה שיגישו דוחות )8(
ובעלימניותיה;

הוראותבדברהגבלתקיזוזהפסדים; )9(

פעיל תפקיד בעל לענין הוראות )10(
בחברה,כאמורבסעיףקטן)ב()4(ע"
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בסעיף91)ב()2(,בסופויבוא"לענייןזה,"יחידשהואבעלמניותמהותי"-לרבות )13(
יחידשהואשותףבשותפותשהיאבעלתמניותמהותית,יחידשהואבעלמניותבחברה
משפחתיתשהיאבעלתמניותמהותית,אויחידשהואבעלמניותבחברתביתשהיא

בעלתמניותמהותית;";

בסעיף92,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )14(

הפסדהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיה ")ב1(
ניתןלקיזוזכנגדהכנסהאורווחהון,למעטהכנסהאורווחבשלמכירתנכס

אחרלאותואדםע

מרווחהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיהניתן )ב2(
לקזזהפסד,למעטהפסדבשלמכירתנכסאחרלאותואדםע

לענייןשליטהכאמורבסעיפיםקטנים)ב1(ו–)ב2(,יחולוהוראותסעיפים )ב3(
25ו־26,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף97,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא: )15(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב3(,מכירתזכותבשותפותבידיתושבחוץ ")ב4(
תהיהפטורהממסעלחלקמןהתמורה,השווהלחלקמןהפטוראשרהיהזכאי

לו,אילוהייתהמוכרתהשותפותאתכלנכסיהע";

בסעיף125ב,אחריפסקה)3(יבוא: )16(

בהכנסות יותר או אחד יחיד שותף של היחסי חלקם בשל דיבידנד ")3א(
מהותית מניות בעלת שהיא לשותפות חברה ידי על חולק אשר שותפות,

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;

דיבידנדבשלחלקםהיחסישלבעלמניותיחידאחדאויותרבהכנסות )3ב(
חברתבית,אשרחולקעלידיחברהלחברתביתשהיאבעלתמניותמהותית

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;";

בסעיף125ג- )17(

בסעיף91)ב()2(,בסופויבוא"לענייןזה,"יחידשהואבעלמניותמהותי"-לרבות )13(
יחידשהואשותףבשותפותשהיאבעלתמניותמהותית,יחידשהואבעלמניותבחברה
משפחתיתשהיאבעלתמניותמהותית,אויחידשהואבעלמניותבחברתביתשהיא

בעלתמניותמהותית;";

בסעיף92,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )14(

הפסדהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיה ")ב1(
ניתןלקיזוזכנגדהכנסהאורווחהון,למעטהכנסהאורווחבשלמכירתנכס

אחרלאותואדםע

מרווחהוןשנוצרבהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיהניתן )ב2(
לקזזהפסד,למעטהפסדבשלמכירתנכסאחרלאותואדםע

לענייןשליטהכאמורבסעיפיםקטנים)ב1(ו–)ב2(,יחולוהוראותסעיפים )ב3(
25ו־26,בשינוייםהמחויביםע";

בסעיף97,אחריסעיףקטן)ב3(יבוא: )15(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב3(,מכירתזכותבשותפותבידיתושבחוץ ")ב4(
תהיהפטורהממסעלחלקמןהתמורה,השווהלחלקמןהפטוראשרהיהזכאי

לו,אילוהייתהמוכרתהשותפותאתכלנכסיהע";

בסעיף125ב,אחריפסקה)3(יבוא: )16(

בהכנסות יותר או אחד יחיד שותף של היחסי חלקם בשל דיבידנד ")3א(
מהותית מניות בעלת שהיא לשותפות חברה ידי על חולק אשר שותפות,

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;

דיבידנדבשלחלקםהיחסישלבעלמניותיחידאחדאויותרבהכנסות )3ב(
חברתבית,אשרחולקעלידיחברהלחברתביתשהיאבעלתמניותמהותית

כהגדרתהבסעיף88בה-30%;";

בסעיף125ג- )17(

לפסקאות )13(, )16( ו–)17(

בהמשךלהבהרתכלליהמיסויבהתאםלחוקהמוצע
באופןהמדגישאתההתייחסותלשותפותכישותנפרדת
לצורכימס,מוצעלהבהיראתתחולתןשלכמההוראות
בפקודהלענייןשותפויותעהעיקרוןהכללישעומדמאחורי
התיקוניםהמוצעיםלענייןזה,הואשאםשותפותמחזיקה
השותפים כל את יראו מהותית, מניות כבעלת בחברה
כבעלימניותמהותייםעההגדרהשלבעלמניותמהותי
שבסעיף88לפקודהקובעתכיבעלמניותמהותיהואמי
שמחזיק,לבדואויחדעםאחר,ב־10%לפחותמאחדאו
יותרמסוגכלשהושלאמצעיהשליטהבחברבניאדםע
יראו מובהרכי סעיף, שבאותו אחר" "יחדעם בהגדרת
מישמחזיק"יחדעםמישאינוקרובווישביניהםשיתוף
פעולהדרךקבעעלפיהסכםבעניניםמהותייםשלחבר
בניהאדם,במישריןאובעקיפין",כמישמחזיקיחדעם
אחרעהחזקהבאמצעישליטהבחברבניאדםבאמצעות
שותפות,היאלמעשהסוגמסויםשלהחזקהיחדעםאחר,
ומוצעלהבהירזאתעכתוצאהמהתיקוניםהמוצעיםלעניין
זה,יובהרבמפורשכיהכנסתשותפותשהיאבעלתמניות

מהותיתבחברהמסיומת,המיוחסתלשותף,תמוסהלפי
שיעוריהמסהמוטליםעלהכנסתושלבעלמניותמהותי,
וההגבלותשחלותעלבעלמניותמהותייחולועלהשותףע

בפסקה)13(מוצעלתקןאתסעיף91)ב()2(לפקודתמס
הכנסה,כךשיובהרענייןזהלגבירווחהוןבמכירתניירות
ערךעבפסקה)16(מוצעלתקןאתסעיף125בלפקודה,כך
שיובהרענייןזהלגביהכנסותמדיבידנד)וגםלענייןחברת
ביתהמקבלתדיבידנד(;ובפסקה)17(מוצעלתקןאתסעיף
125גלפקודהכךשיובהרענייןזהלגבישיעורהמסהחל
עלהכנסותמריביתשמקבלתשותפותענוסףעלהאמור,
לגביהכנסותמריבית,מוצעלקבועכייחידלאיהיהזכאי
לשיעוריהמסהמוטביםעלהכנסהמריבית,אםהואשותף
בשותפותששילמהאתהריבית,וזאתכדילמנועהפחתה

שלהמסבאמצעותמבנההשותפותע

לפסקה )14(

לקיזוז הנוגעות הוראות קובע לפקודה 92 סעיף
הפסדיהוןעלפיעיקרוןהמימוש,קביעתחבותהנישוםבמס
מתרחשתבמועדהמימוששלהנכס,ובמועדזהנצמחתלו
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בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"בעלמניותמהותי"יבוא: )א(

"יחסיםמיוחדים"-כהגדרתםבסעיף85א)ב(;";

בסעיףקטן)ד(- )ב(

אחריפסקה)3(יבוא: )1(

היחידהואשותףבשותפותשהיאבעלתמניותמהותית ")3א(
בחברבניהאדםששילםאתהריבית;

היחידהואשותףבשותפותששילמהאתהריבית; )3ב(

היחידהואבעלמניותבחברתביתאוחברהמשפחתיתשהיא )3ג(
בעלתמניותמהותיתבחברבניהאדםששילםאתהריבית;";

)4(,אחרי"בחברבניאדםששילםאתהריבית"יבוא"או בפסקה )2(
שותףבשותפותששילמהאתהריבית",במקום"נותןלו"יבוא"נותןלהם",
במקום"מוכרלו"יבוא"מוכרלהם",במקום"עמו"יבוא"עימהם"ואחרי

"לביןחברבניהאדם"יבוא"אוהשותפות,לפיהעניין";

בסעיף129ג)א()1(,אחרי"קרןנאמנותפטורה"יבוא"למעטהכנסותיהמעסקומשלח )18(
ידשיוחסולהמשותפות";

הכנסהאוהפסד,לפיהענייןעכדילמנועעסקאותיזומות
שתוצאתן,ביןהשאר,יצירתהפסדלצורכימסלפנימכירת
הנכסלצדשלישי,מוצעלתקןאתהסעיףהאמורולקבוע
העברת עימה שאין נכס בהעברת שנוצר הון הפסד כי
זודומהבמהותה שליטה,לאיהיהניתןלקיזוזעהוראה
להוראהבסעיף24לפקודהלגביניכויפחתברכישתנכס

שאיןעימההעברתשליטהע

עלאףהאמור,מוצעלאפשרקיזוזהפסדכאמור,אל
מולהכנסהאורווחבשלמכירתנכסאחרלאותואדם,שלו
נמכרהנכסבהפסדעהסייגהזהנועדכדישלאייווצרמצב
שבובהעברתכמהנכסיםלאדםאחר,המוכרימוסהרקעל
הרווח,אךלאיוכללנצלאלמולאותורווחאתההפסדים

ממכירותהנכסיםהאחריםבאותההמכירהע

שנוצר הון מרווח כי לקבוע מוצע דומה, באופן
בהעברתנכסשאיןעימההעברתשליטה,לאיהיהניתן
רווחים לייצר יוכל לא שאדם כדי וזאת, הפסדע לקזז
לקזז יכול היה לא אשר הפסד, קיזוז לצורך פיקטיביים
בדרךאחרתעגםבהקשרזהמוצעלקבועסייגלגביהעברת

כמהנכסיםלאותואדםע

לעניין הוראות נקבעו לפקודה ו־26 25 בסעיפים
גם יחולו שהן ומוצע שליטה", ו"בעל "שליטה" הגדרת

לענייןזהע

לפסקה )15( 

לפיחלקה'לפקודה,תושבחוץאינוחייבבמסעל
רווחהוןאםמקוםהפקתהרווחהואמחוץלישראלעכמוכן,
בסעיף97לפקודהשבחלקהאמור,נקבעוהוראותהפוטרות

תושבחוץממסבשלרווחההוןשנצמחלובמכירתנכסים
מסוימים,גםאםמקוםהפקתהרווחהואבישראלעמוצע
להוסיףלסעיף97לפקודהאתסעיףקטן)ב4(ולהבהירכי
תיבחןחבותו זר, תושב עלידי בשותפות זכות במכירת
שלהתושבהזרבאמצעותבחינהשלהחבותאשרהייתה
נוצרתלו,לוהשותפותהייתהמוכרתאתנכסיהשותפות
)ולאבאמצעותבחינתהזכאותלפטורשלתושבזרבמכירת
זכותנפרדתבשותפות(עכלומר,מוצעלקבועשתושבהחוץ
יהיהפטורממסעלחלקמןהתמורה,השווהלחלקאשר
הואהיהפטורממנואםהשותפותהייתהמוכרתאתכל

נכסיהע

לפסקה )18(

סעיף129ג)א()1(לפקודהקובעכיהכנסותיהורווחיה
כי מניח זה סעיף ממסע פטורים פטורה נאמנות קרן של
העסקים הרווחים כן ועל בחברה, הן הקרן השקעות
שמועבריםאליה,מועבריםלהלאחרששולםמסחברות,
שממנה ההכנסה את הפיקו המוחזקות החברות כאשר
מחולקהדיבידנדעואולםייתכנומקריםשבהםהקרןתחזיק
ייוחסו השותפות, הכנסות כאלה, במקרים בשותפותע
ישירותלקרןהנאמנות,ולאישולםכללמסעלההכנסות,
הסעיף שמטרת מכיוון המוחזקע התאגיד ברמת לא גם
קרן של מהשקעה שהופקו הכנסות ממס לפטור הייתה
העסקית הפעילות על פטור לתת ולא פטורה, נאמנות
ששימשהמטרהלהשקעה,מוצעלקבועכיהכנסותקרן

נאמנותשיוחסואליהמשותפות,לאיהיופטורותממסע
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בסעיף131- )19(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)5(,בסופהיבוא"לרבותשותפותשמחציתאויותר )א(
מאחדמאמצעיהשליטהכהגדרתםבסעיף88בה,מוחזקיםעלידישותפיםבה
שהםתושביישראל,וכןשותפותשהייתהלהבשנתהמסהכנסהאשרהופקה

בישראל";

בסעיףקטן)ג(,אחריהמילים"למעטדו"חשלשותפות"יבוא"שלאחלה )ב(
עליהחובהלנהלפנקסיחשבונותלפישיטתהחשבונאותהכפולה,מכוחהוראות

ניהולפנקסיחשבונותשנקבעולפיסעיף130"ע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

תחילתושלסעיף63ב)ג(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,לעניין17ע )א(
ייחוסהכנסהשהופקהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפותכאמורבסעיף62)א(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזה,ביום

תחילתןשלתקנותלפיסעיף62)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזהע

הכנסה על יחולו זה, לחוק 16 סעיף לפי כנוסחן הכנסה, מס פקודת הוראות )ב(
שהופקהמיוםתחילתושלחוקזהואילךע

ההוראהשבסעיף63ג)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,שלפיה )ג(
התוצאההמתקבלתמחישובהמחירהמקוריכאמורבאותוסעיף,לאתהיהבסכום
שלילי,תחולעלחלוקהשלסכומיםאונכסכאמורבאותוסעיף,שנעשתהמיוםתחילתו

שלחוקזהואילךע

בסעיף131- )19(

בסעיףקטן)א(,בפסקה)5(,בסופהיבוא"לרבותשותפותשמחציתאויותר )א(
מאחדמאמצעיהשליטהכהגדרתםבסעיף88בה,מוחזקיםעלידישותפיםבה
שהםתושביישראל,וכןשותפותשהייתהלהבשנתהמסהכנסהאשרהופקה

בישראל";

בסעיףקטן)ג(,אחריהמילים"למעטדו"חשלשותפות"יבוא"שלאחלה )ב(
עליהחובהלנהלפנקסיחשבונותלפישיטתהחשבונאותהכפולה,מכוחהוראות

ניהולפנקסיחשבונותשנקבעולפיסעיף130"ע

תחילתושלסעיף63ב)ג(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,לעניין17ע )א(
ייחוסהכנסהשהופקהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאיתאשרדינהכדין
שותפותכאמורבסעיף62)א(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזה,ביום

תחילתןשלתקנותלפיסעיף62)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)5(לחוקזהע

תיקוןפקודתמס
הכנסה-תחילה,

תחולהוהוראות
מעבר

הכנסה על יחולו זה, לחוק 16 סעיף לפי כנוסחן הכנסה, מס פקודת הוראות )ב(
שהופקהמיוםתחילתושלחוקזהואילךע

ההוראהשבסעיף63ג)ב(לפקודתמסהכנסהכנוסחובסעיף16)7(לחוקזה,שלפיה )ג(
התוצאההמתקבלתמחישובהמחירהמקוריכאמורבאותוסעיף,לאתהיהבסכום
שלילי,תחולעלחלוקהשלסכומיםאונכסכאמורבאותוסעיף,שנעשתהמיוםתחילתו

שלחוקזהואילךע

לפסקה )19(

לפסקת משנה )א(

סעיף131לפקודהקובעמיחייבבהגשתדוחשנתי,
ואתתוכןהדוחאשריוגשעמוצעלהבהירכישותפותשיש
לההכנסהבישראלתידרשלהגישדוחשנתינפרד,ולקבוע
לגבישותפותשאיןלההכנסהבישראל,כירקשותפות
שרובאמצעיהשליטהבהמוחזקיםעלידישותפיםשהם

תושביישראלתידרשלהגישדוחשנתיע

לפסקת משנה )ב(

ככלל,לפיסעיף131)ג(לפקודה,דוחאשרמוגשעל
ידיחברבניאדםנדרשלהיותמאושרעלידירואהחשבון,
ולהיותערוךלפיכלליהחשבונאותהמקובלים)בפרקזה-
דוחמאושרוערוך(עלפינוסחהסעיףהאמור,דוחהמוגשעל
ידישותפותאינונדרשלהיותדוחמאושרוערוךעעובדה
של העצמית שומתן של הביקורת עריכת על מקשה זו
שותפויותעעלכן,מוצעלקבועשגםשותפותתידרשלהגיש
דוחמאושרוערוך,ובלבדשחלהעליהחובהלנהלפנקסי
חשבונותלפישיטתהחשבונאותהכפולהמכוחהוראות
ניהולספריםעכך,השותפויותהגדולותוהמורכבותיותר,
השותפויות ואילו ומאושר, מבוקר דוח להגיש יידרשו
הקטנותיוכלולהמשיךולהגישדוחשנתישאינומאושר

וערוךע

לסעיף קטן )א( סעיף 17

המוצע 62)ב( לסעיף ההסבר בדברי כאמור 
16)5(להצעתהחוק,מוצעלהסמיךאת לפקודה,בסעיף

ובאישור והתעשייה הכלכלה שר בהסכמת האוצר, שר
ועדתהכספיםשלהכנסת,לקבועהתאמותלענייןייחוס
הכנסהשהופקהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופית
חקלאיתעמוצעלקבועכיתחילתושלסעיף63ב)ג(המוצע
לפקודה,כנוסחובסעיף16)7(לחוקהמוצע,לענייןייחוס
הכנסהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,
תהיהביוםתחילתןשלתקנותכאמורעיובהרכיעדלקביעת
התקנותהאמורות,תמשיךההתנהלותבענייןזהלפיהמצב

המשפטיהנוכחיע

לסעיף קטן )ב(

יוםתחילתושלפרקזה-למעטסעיף63ב)ג(המוצע
לפקודהכנוסחובסעיף16)7(לחוקהמוצע,לענייןייחוס
הכנסהמיגיעהאישיתלחבראגודהשיתופיתחקלאית,
כאמורבדבריההסברלעיללענייןסעיףקטן)א(-יהיה
2022(,וזאתבהתאם )1בינואר יוםכ"חבטבתהתשפ"ב
לסעיףהתחילההכללישלהצעתחוקזועבהתאםלאמור,
מוצעלקבועשתחולתהתיקוןלפקודהבהתאםלפרקזה,
תהיהלגביהכנסותשהופקומיוםהתחילההאמורואילך,
וזאתכדילהבהירכיחובותהדיווחהמוטלותעלשותפויות
מדווחותיחולוהחלמשנת2023,עלהכנסותשהופקובשנת
2022,בשלהצורךלאסוףנתוניםומסמכיםבמהלךשנת

המסכדילהכיןאתהדיווחע

לסעיף קטן )ג(

בהתאםלסעיף63ג)ב(המוצעלפקודה,כנוסחובסעיף
16)7(להצעתהחוק,לצורךחישובהמחירהמקורישלזכות
88 בשותפות,יופחתומהמחירהמקוריכהגדרתובסעיף
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החלטהמקדמיתשניתנהבענייןהפעלתסמכותלפיסעיף16אלפקודתמסהכנסה, )ד(
כנוסחוערבתחילתושלחוקזה,ושהייתהבתוקףערבתחילתושלחוקזה,תמשיך

לעמודבתוקפה,בהתאםלתנאיםולמועדיםהקבועיםבהע

בסעיף כנוסחו הכנסה, מס לפקודת 63א בסעיף כהגדרתה מדווחת שותפות )ה(
16)7(לחוקזה,שלאהגישהלפקידהשומההודעהבכתבעלתחילתהתעסקותלפי
סעיף134לפקודתמסהכנסה,עדערבתחילתושלחוקזה,תגישהודעהכאמורעד

יוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

תיקוןחוקמסערך
מוסף

בחוקמסערךמוסף,התשל"ו-18-351975ע

בסעיף56,המילים"ומשנרשמויראואותםלענייןחוקזהכשותפים"-יימחקו; )1(

בסעיף128)א(,המילים"אושעשומישרואיםאותםכשותפיםלפיסעיף56"- )2(
יימחקוע

שחולק נכס שווי או לשותף שחולקו סכומים לפקודה,
לוכפישהיהבמועדהחלוקה,למעטסכומיםשחולקולו
מתוךרווחיהשותפותאשרהשותףהתחייבבמסלגביהם
לפיסעיף63בהמוצעלפקודהכנוסחוסעיף16)7(להצעת
החוק,וטרםחולקו,ובלבדשהתוצאההמתקבלתלאתהיה

בסכוםשליליע

של תחילתו טרם שבוצעו חלוקות בשל זאת, עם
החוקהמוצע,ייתכןשהמחירהמקוריהופחתלמחירמקורי
שליליעבשלכך,מוצעלהבהירכיאיןבאמורבסעיף63ג)ב(
להצעתהחוק,כדי )7(16 סעיף לפקודה,כנוסחו המוצע
לפגועבאפשרותשלהפחתתהמחירהמקורילמחירמקורי
שלילי,וזאתלגביחלוקותשבוצעוטרםתחילתושלהחוק

המוצעוהביאולמחירשליליכאמורע

לסעיף קטן )ד(

כאמורלעיל,בסעיף16)3(להצעתחוקזו,מוצעלבטל
אתסעיף16אלפקודה,שעניינוסמכותלהחזירמסלתושב
חוץעכיום,כדילתתלמשקיעיםודאותבדברהאופןשבו
רשותהמסיםמתכוונתלהפעילאתסמכותהלפיהסעיף
האמור,רשותהמסיםמוציאהאישוריםמקדמייםלתושבים
זריםאשרמבקשיםלהשקיעבישראלעמוצעלקבוע,שלא
יהיהבביטולהמוצעשלסעיף16אלפקודהבהתאםלחוק

המוצע,כדילפגועבתוקפהשלהחלטהמקדמיתשניתנה
לפיהסעיףהאמורושהייתהבתוקףערבתחילתושלהחוק
המוצע,והחלטהכאמורתמשיךלעמודבתוקפה,בהתאם

לתנאיםולמועדיםהקבועיםבהע

לסעיף קטן )ה(

כנוסחו לפקודה המוצע 63יג סעיף הוראות לפי
בסעיף16)7(להצעתחוקזו,שותפותתבחרשותףמדווח
בהתאם שותפות של העיסוק תחילת על יודיע אשר
להוראותסעיף134לפקודהעמוצעלקבועכישותפותשטרם
דיווחהלפיהוראותהסעיףהאמורעלפעילותה,תידרש
לפי פעילותה על בכתב הודעה השומה לפקיד להגיש

הסעיףהאמור,עדיוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(ע

מוצעלתקןאתסעיפים56ו־128לחוקמסערך  סעיף 18
בניגוד כי להבהיר כדי התשל"ו-1975, מוסף, 
למהשעלוללהשתמעמלשוןהסעיפיםהאמורים,חברים
מאחר זאת, בשותפותע שותפים אינם עוסקים, באיחוד
הם כלומר, שונות; ישויות הם עוסקים באיחוד וחברים
למע"מע יחד מדווחים שרק נפרדות כלכליות יחידות
כלכלית יחידה הם זאת, לעומת בשותפות, השותפים

אחתע

ס"חהתשל"ו,עמ'52;התשע"ח,עמ'956ע 35
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פרק ט': ביטוח לאומי

סימן א': הבטחת הכנסה ומענק עבודה 

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-361980)בסימןזה-חוקהבטחתהכנסה(,בתוספת19ע
השנייה,במקוםטורא'יבוא:

"טור א'

מישהגיעלגילהפרישה,ומישמקבלקצבתאזרחותיק,שאיריםאותלוייםלפי
חוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שנים

אםמלאולו80שניםוטרםמלאולו80שנים

96%ע55%42ע14%42ע42

89%ע24%67ע58%67ע66

70%ע04%78ע39%78ע77

50%ע87%89ע19%88ע88

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד"

פרק ט': ביטוח לאומי

סימן א': הבטחת הכנסה ומענק עבודה 

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-361980)בסימןזה-חוקהבטחתהכנסה(,בתוספת19ע
השנייה,במקוםטורא'יבוא:

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה

"טור א'

מישהגיעלגילהפרישה,ומישמקבלקצבתאזרחותיק,שאיריםאותלוייםלפי
חוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שנים

אםמלאולו80שניםוטרםמלאולו80שנים

96%ע55%42ע14%42ע42

89%ע24%67ע58%67ע66

70%ע04%78ע39%78ע77

50%ע87%89ע19%88ע88

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד

92%ע71פחותהסכום
הבסיסילילד

59%ע72פחותהסכום
הבסיסילילד

24%ע73פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ע82פחותהסכום
הבסיסילילד

39%ע83פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ע84פחותהסכום
הבסיסילילד"

)וכן ותיקים לאזרחים הכנסה השלמת קצבת  פרק ט'
למקבלישאיריםותלויים(,הניתנתמכוחחוק  כללי

הבטחתהכנסה,התשמ"א-1980)להלן-חוק 
הבטחתהכנסה(,היאקצבהחודשיתהמיועדתלאוכלוסיית
ומטרתה ישראל, במדינת העניים הוותיקים האזרחים
להבטיחשהכנסתושלכלאזרחותיקבישראללאתפחת
מסכוםמוגדרהנקבעבחוק,בהתאםלמצבוהמשפחתי,לגילו

ולהכנסותיומעבודהושלאמעבודהשלהאזרחהוותיקע

בשניםהאחרונותהוחלומספררבשלצעדיםומענים
שמטרתם בישראל, הוותיקים האזרחים לאוכלוסיית
הכלכלי ומצבם רווחתם החיים, רמת שיפור העיקרית
שלאוכלוסייהזועביניהם,הוגדלהגמלתהשלמתהכנסה
במסגרתתיקוןמס'47שבוצעלחוקהבטחתהכנסהבחוק
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות
התשע"ז-2016ע 2017ו־2018(, התקציב לשנות הכלכלית
בעקבותהתיקון,ובעקבותהעלייהבמדד,ניתנהבשנים
2017עד2019תוספתמשמעותיתלגמלתהשלמתהכנסה,
כךשסךהגמלהליחידמתחתלגיל70עלתהמסךשל2,981
שקליםחדשיםבחודשבשנת2017לסךשל3,237שקלים

חדשיםבשנת2020ע

כדילשפראתרווחתםומצבםהכלכלישלאוכלוסיית
האזרחיםהוותיקיםהענייםבישראל,מוצעלהעלותאת
סכוםגמלתהשלמתהכנסהלאוכלוסייתהזכאיםלגמלה

כמפורטבסעיפים19ו־20ע

יותר גבוה בשכר עבודה לעודד כדי כך, על נוסף
מחדש לקבוע עצמאי,מוצע הורה ויציאהלעבודהשל
הכנסה הבטחת בחוק שעה הוראת 2022 שנת סוף עד
המפחיתהאתשיעורקיזוזקצבתהבטחתהכנסהלהורים
שיעור להגדלת החוק את בהתאם ולתקן עצמאיים,
חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות
)מענקעבודה(,התשס"ח-2007)להלן-חוקמענקעבודה(,

כמפורטבסעיפים21עד23ע

מוצעלהעלותאתסכוםגמלתהשלמתהכנסה  סעיף 19
לאוכלוסייתהזכאיםלגמלהכךשליחידאשר 
70וזכאילהשלמת הגיעלגילפרישהוהואמתחתלגיל
3,237שקליםחדשים הכנסה,הזכאילגמלהבסכוםשל
חדשיםבחודשכך שקלים 473 תינתןתוספתשל כיום,
שסכוםהגמלההחדשהיעמודעל3,710שקליםחדשיםע
תוספת תינתן לגמלה הזכאים לשאר כי מוצע כן, כמו

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשפ"א,עמ'358ע 36
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תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-תחילה

ותחולה

תחילתושלטורא'לתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובסעיף19לחוקזה,20ע
ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,והואיחולעלגמלההמשתלמתבעדתקופה

שמהיוםהאמורואילךע

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה

בתקופהשמיוםכ"זבתמוזהתשפ"א)7ביולי2021(עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)2131ע )א(
בדצמבר2022()בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(,יקראואתחוקהבטחתהכנסהכך:

בסעיף12)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםכמפורט )1(
להלן,לפיהעניין)בפרקזה-סכוםהניכוילהורהעצמאי(:

המפורטים מהמקורות וכן מתגמול ההכנסה חלק לעניין )א(
עד ומעבודה( מתגמול הכנסה - זו )בפסקה לפקודה ו–)2( )1(2 בסעיף
ל־81%ע33מהשכרהממוצע-סכוםהשווהל־75%מההכנסהמתגמול

ומעבודהלאחרשנוכהממנההסכוםהאמורבפסקה)1(;

לענייןחלקההכנסהמתגמולומעבודההעולהעל81%ע33מהשכר )ב(
הממוצע-סכוםהשווהל־40%מההכנסהמתגמולומעבודה;";

בסעיף12א)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )2(
להורהעצמאי";

בסעיף12ב)א(,בפסקה)2(,בסופהיבוא"ולענייןהורהעצמאי-סכוםהניכוי )3(
להורהעצמאי"ע

הוראותסעיפים12,12או־12בלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחםבסעיףקטן)א(,יחולו )ב(
עלגמלההמשתלמתבעדתקופתהוראתהשעהע

חודשיתבהתאםליחסשביןסכוםהגמלההחודשיתשלה
הםזכאיםכיוםלבין3,237שקליםחדשיםע

ו־482 477 ,473 של תוספות יינתנו יחידים בעבור
שקליםחדשיםבחודשלזכאיםאשרטרםמלאולהם70
שנה,מלאולהם70שנהוטרםמלאולהם80שניםומלאו
להם80שנים,בהתאמה;בעבורזוגותיינתנותוספותשל
754,747ו־762שקליםחדשיםבחודשלזכאיםאשרטרם
מלאולהם70שנים,מלאולהם70שניםוטרםמלאולהם
80שניםומלאולהם80שנים,בהתאמהעהסכומיםצמודים

למדדויעודכנומדישנהע

מוצעכיהתוספתלגמלתהשלמתהכנסהתינתן  סעיף 20
גמלאות על תחול והיא ,2022 משנת החל 

המשתלמותבעדהתקופהשהחלממועדזהע

חוקהבטחתהכנסהנחקקבמטרהלספק"רשת  סעיף 21
ביטחון"סוציאליתלתושבשאיןבידודיאמצעים 
כדימחייתו,באמצעותמתןגמלתהבטחתהכנסה,בתנאים
ובשיעוריםהמפורטיםבועהזכאותלגמלתהבטחתהכנסה
תשלום(, )הבטחת המזונות חוק לפי מזונות ולתשלום
לסכומי מוגבלת המזונות(, חוק - )להלן התשל"ב-1972
השתכרותנמוכיםיחסית,וכלהשתכרותהגבוההמסכומים
אלה,המחושביםבהתאםלהרכבהמשפחהוגילהתובע,
המבטחע להכנסת בהתאם הגמלה סכום לקיזוז מביאה
בשביללעודדעבודהבשכרגבוהיותרויציאהלעבודהשל
הורהעצמאי,נחקקבשנת2016חוקהבטחתהכנסה)הוראת
שעהותיקוניחקיקה(,התשע"ו-2016)להלן-תיקון2016(ע

תיקון2016,שנכנסלתוקףביוםג'בטבתהתשע"ז)1
2017(,קבעכלליםחדשיםבדברהקטנתשיעורי בינואר
הניכוייםהקבועיםבסעיפים12,12או–12בלחוקהבטחת
הכנסה,למשךהתקופהשמיוםכניסתולתוקףכאמורועד
יום31בדצמבר2018)להלן-התקופההראשונה(עשינוי
זהמאפשרלזכאילהבטחתהכנסהומזונות,שהואהורה
פגיעה תוך יותר גבוהים בשיעורים השתכרות עצמאי,
מעטהבקצבהלההואזכאיעבייחוד,במקוםשיקוזזומקצבת
60%מהכנסתומעבודהשמעל הבטחתהכנסהומזונות
גובהההכנסהשהוארשאילהשתכרבלאהפחתהבקצבה
)להלן-הדיסריגארד(,יקוזזורק25%מסךההכנסהשמעל
הדיסריגארדועד81%ע33מהשכרהממוצע)3,657שקלים
שמעל הכנסה ובעד ,)2021 לשנת נכון לחודש חדשים

ל־81%ע33מהשכרהממוצעיקוזזומהקצבה60%ע

במסגרתחוקהבטחתהכנסה)הוראתשעהותיקוני
חקיקה()תיקון(,התשע"ט-2019,הוארכהתקופתהתחולה
התקופה - )להלן ו־2020 2019 לשנים 2016 תיקון של
38 לסעיף ובהתאם הבחירות, הליכי בעקבות השנייה(ע
לחוק־יסוד:הכנסת,הוארכההתחולהעדיוםכ"ובתמוז

התשפ"א)6ביולי2021(ע

במהלךהתקופההראשונהוהשנייהשלתיקון2016,
עקבהמוסדלביטוחלאומיאחרהשפעתשינויהמדיניות
עלשיעורהתעסוקהוההכנסההמשפחתיתבקרבמשפחות
שבראשןהורהעצמאי,המקבלותגמלתהבטחתהכנסהאו
תשלומימזונותעממצאימעקבזההעלוכיבמהלךהשנים
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תיקוןחוקלהגדלת
שיעורהשתתפות

בכוחהעבודה
ולצמצוםפערים
חברתיים)מענק

עבודה(

)מענק22ע להגדלתשיעורהשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים בחוק
עבודה(,התשס"ח-372007)להלן-חוקמענקעבודה(,בסעיף6ג,במקום"2020"יבוא
"2022"ואחרי"התשע"ו-2016"יבוא"אוסעיף21לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,לפיהעניין"ע

תיקוןחוקמענק
עבודה-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף6גלחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף22לחוקזה,ביוםכ"זבתמוז23ע
התשפ"א)7ביולי2021(,והואיחוללגבימענקהמשתלםבעדחודשבתקופתהוראת

השעהכמשמעותהבסעיף21)א(לחוקזהע

סימן ב': הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד 
לביטוח לאומי לחברות הביטוח

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציבלשנת
התקציב2019(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,24ע
התשע"ח-382018-

)מענק22ע להגדלתשיעורהשתתפותבכוחהעבודהולצמצוםפעריםחברתיים בחוק
עבודה(,התשס"ח-372007)להלן-חוקמענקעבודה(,בסעיף6ג,במקום"2020"יבוא
"2022"ואחרי"התשע"ו-2016"יבוא"אוסעיף21לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2021ו־2022(,התשפ"א-2021,לפיהעניין"ע

תיקוןחוקלהגדלת
שיעורהשתתפות

בכוחהעבודה
ולצמצוםפערים
חברתיים)מענק

עבודה(

תחילתושלסעיף6גלחוקמענקעבודה,כנוסחובסעיף22לחוקזה,ביוםכ"זבתמוז23ע
התשפ"א)7ביולי2021(,והואיחוללגבימענקהמשתלםבעדחודשבתקופתהוראת

השעהכמשמעותהבסעיף21)א(לחוקזהע

תיקוןחוקמענק
עבודה-תחילה

ותחולה

סימן ב': הסדרת מנגנון ההתחשבנות בשל תביעות תאונות דרכים בין המוסד 
לביטוח לאומי לחברות הביטוח

הראשונותלהוראתהשעה,מצבןשלהמשפחותהוטבבשל
הפחתתשיעורהקיזוזשלהקצבהע

כעת,מוצעלהאריךאתהתקופהשבהחלתיקון2016,
בדרךשלקביעתהוראתשעהחדשהלנוכחפקיעתהוראת
בדצמבר 31( התשפ"ג בטבת ז' יום עד השעההקודמת,
למבחן שהזכאות כך השעה(, הוראת - )להלן )2022
ההכנסההמקלתימשךעמוצעכיהוראתהשעהתחולעל

גמלההמשתלמתבעדתקופתהוראתהשעהע

במסגרתתיקון2016כאמורבדבריההסברלסעיף  סעיף 22
21,תוקןגםחוקמענקעבודה,ונקבעובוהוראות 
חל שבה בתקופה הטבות לכפל הזכאות שלילת לעניין
תיקון2016עזאת,כדילהביאלמיצויזכויותהורהעצמאי
ולשיפורהשירותשניתןלו,באמצעותמעברלקבלתשירות
ומימושזכויותמולגורםממשלתיאחד,המוסדלביטוח
למענק זכאי לכך, בהתאם תשלומיםע כפל ובלא לאומי,
עבודהשקיבלגמלתהבטחתהכנסהאומזונות,בסכום
מוגדל,בשלמבחןההכנסותהמקלכמפורטבהוראתהשעה
2017או 2016,בעדחודשמסויםבשנותהמס שלתיקון
סכום לו זכאי שהוא העבודה מענק מסכום נוכה ,2018
השווהלהפרששביןהגמלהאוהמזונותששולמולובעד
אותוחודשוביןהגמלהאוהמזונותשהיומשתלמיםלו

לולאמבחןההכנסותהמקלכאמורלעילע

בשנת2019תוקןתיקון2016כךששנותהמסשלגביהן
יחולההסדריהיו2017עד2022ע

גם מוצע ,21 בסעיף המוצע לתיקון במקביל כעת,
לתקןאתסעיף6גלחוקמענקעבודה,כךשהאמורבויחול
גםלגבישנותהמס2021ו־2022וכלעודהוראתהשעה

עומדתבתוקפהע

מוצעכיתחילתושלהתיקוןלחוקמענקעבודה  סעיף 23
כנוסחובחוקזהתהיהביוםכ"זבתמוזהתשפ"א 

)7ביולי2021(ע

סעיף328לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,  סימן ב'
התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(  כללי
המוסד( )להלן- לאומי לביטוח למוסד מקנה 
זכותלתבועמצדשלישישאינומעביד)להלן-המזיק(,
לשלמן ושעתיד שילם שהמוסד הגמלאות על פיצוי
למבוטחשנפגע)להלן-הניזוק(עזכותזוהוכרהבפסיקה
כזכותהשיבוב)קרי-המוסדנכנסבנעליהניזוקותובעאת

המזיק(ע

הסעיףהאמורוהפסיקההעניקולמזיקהנתבעבשל
המשתלמות הגמלאות את לנכות זכות לנזק, אחריותו
ואתהגמלאותשעתידותלהשתלםעלידיהמוסדלניזוק,
מקוםשבועולהכיישתלמומאוחריותר,מתוךהפיצויים
המשתלמיםלניזוקעלידיהמזיק,וזאתביןשהגמלאותכבר
משתלמותבפועלבאותומועדוביןשלאו)"ניכוירעיוני"(ע
המגיעים הפיצויים מסכומי כיום מנכה המזיק משכך,
לניזוקאתסכומיהגמלאותששולמואושעתידיםלהשתלם

עלידיהמוסדע

מאפשר הלאומי הביטוח לחוק 328)א2()4( סעיף
למוסדלקבוע,חלףהאפשרותלהעבירדרישותתשלום
פרטניותלמבטחיםשלמזיקים,הסדראחרבהסכםבינו
לביןמבטחעבהתאם,בשנת1979חתםהמוסדעלהסכמים
עםחלקמהמבטחים,כהגדרתםבחוקהפיקוחעלשירותים
זכות למימוש ביחס התשמ"א-1981, )ביטוח(, פיננסיים
השיבובבתביעותלפיחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975)להלן-חוקהפלת"ד(עמטרתםשלהסכמים
אלההייתהלממשאתזכותהשיבובהעומדתלמוסדבלא

ס"חהתשס"ח,עמ'84;התשפ"א,עמ'46ע 37

ס"חהתשע"ח,עמ'510;התשע"ט,עמ'140ע 38
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בסעיף28,בסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-391995, )1(
המובאבו-

בסעיףקטן)א(- )א(

אחרי"בסעיףזה-"יבוא: )1(

צורךבניהולהליכיםמשפטיים,בתמורהלתנאיםמיטיבים
למבטחיםעבשנים2008עד2010ביטלהמוסדאתההסכמים
האמוריםעםהמבטחים,ביןהשאר,מןהטעםשההסכמים
לאהשיגואתמטרתםהעיקריתשהייתה,כאמור,מניעת
התדיינויותמשפטיותעבשנת2014נחתמוהסכמיםחדשים
שאימצואתעקרונותההסכמיםהקודמים,לרבותבדבר
ואולם, למבטחיםע מכוחם שניתנו המיטיבים התנאים
ההסכמיםהחדשיםלאהביאולהעברתסכוםהולםלמוסד

בשלזכותולשיבובע

כדילמצותאתפוטנציאלזכותהשיבובשלהמוסד
בצורההטובהביותר,להפחיתאתהנטלהבירוקרטיואת
העומסעלבתיהמשפטולפשטאתהליכיההתחשבנות
ביןהמוסדלביןהמבטחיםבכלהנוגעלתשלוםפיצויים
לפיחוקהפלת"ד,תוקןחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'204
לחוקהביטוחהלאומי(במסגרתחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנתהתקציב2019(,
התשע"ח-2018)להלן-חוקההתייעלותהכלכלית2019(ע
328א, סעיף הלאומי הביטוח לחוק נוסף האמור בתיקון
ובמסגרתונקבעכיבכלהקשורלתביעותלפיחוקהפלת"ד,
חלףהאפשרותשלהמוסדלהגישתובענהבענייןזהכאמור
בסעיף328)א(לחוקהביטוחהלאומי,יחולהסדרהתחשבנות
כוללשבמסגרתומבטחיעבירלמוסדסכוםשנתישייקבע
לגביובהתאםלתקנות,כמתוארלהלןעיוםהתחילהשל
סעיף328אכפישנוסחבחוקההתייעלותהכלכלית2019,
ביום1בינואר2019,אובמועדכניסתןלתוקףשלתקנות
ראשונותלפיסעיף328א)ב()4(,לפיהמאוחרעתקנותאלה

טרםהותקנו,ולכןסעיף328אטרםנכנסלתוקףע

באישור האוצר, שר את הסמיך 328א)ב()4( סעיף
ועדתהעבודההרווחהוהבריאות,ולאחרשנתןלמבטחים
הזדמנותלטעוןאתטענותיהם,לקבועבתקנותאתהסכום
)להלן- שנה מדי להעבירלמוסד המבטחים כלל שעל
הסכוםהכולל(לפיצויבשלמקריםהמחייביםאתהמוסד
לשלםגמלהלפיחוקהביטוחהלאומי,המשמשיםגםעילה
לחייבמבטחיםלשלםפיצוייםלפיחוקהפלת"ד,שלגביהם
המוסדרשאילתבועפיצוילפיסעיף328)א(לחוקהביטוח
וכללים הכולל הסכום של עדכונו אופן את הלאומי;
לחלוקתוביןהמבטחים;אתמועדיהעברתהסכומים;ואת
הסכוםשעלכללהמבטחיםלהעבירלמוסדבעדמקרים
כאמורשאירעומיוםכ"טבטבתהתשע"ד)1בינואר2014(
2018(והמוסד )31בדצמבר התשע"ט כ"גבטבת יום עד
דרישה או 328)א( סעיף לפי תובענה לגביהם הגיש לא
לתשלוםלפיסעיף328)א2(ענוסףעלכך,ניתנהאפשרות
לגביהקרןלפיצוי מיוחדות הוראות גם בתקנות לקבוע

נפגעיתאונותדרכיםכמשמעותהבחוקהפלת"דע

סעיף לפי תקנות כי קובע לחוק 328א)ב()5( סעיף
328א)ב()4(ייקבעובהתחשב,ביןהשאר,בסךהתקבולים
שהמוסדזכאילהםבעדתאונותדרכיםשהתרחשובשנים
113)א(, 2010ו־2011;לוחותוריביתשנקבעולפיסעיפים
קצבאות היוון לעניין הלאומי, הביטוח לחוק 333ו־369
)כיום,תקנותהביטוחהלאומי)היוון(התשל"ח-1978(;עלות
הסיכוןהטהור,כהגדרתהבפקודתביטוחרכבמנועי]נוסח
חדש[,התש"ל-1970;דמיביטוחהרכבבענףביטוחרכב
חובה,שנגבובפועלעלידיכללהמבטחיםבענףהאמור
משנת2010עדשנת2017,בהתאםלנתונירשותשוקההון,
ביטוחוחיסכוןבמשרדהאוצר;ושיעוריהגמלאותשנקבעו

לפיחוקהביטוחהלאומיע

כעתמוצע,חלףעיגוןההסדרהכוללבתקנות,אשר
טרםהותקנו,לעגןאתהסדרההתחשבנותהכוללבחקיקהע
למוסד השיעורמדמיהביטוחשיעבירוחברותהביטוח
חברות שמיעת לאחר נקבע האמור בהסדר שנקבע כפי
שלפיו הסדר וגובש טענותיהן, את העלו אשר הביטוח
הסדרההתחשבנותהכולליעוגןבחוק,לצדהסדרלגבי

תקופתהעברע

מטעמישמרנותוכדילאפשרלחברותהביטוחולמוסד
תקופתהתארגנותומעברהדרגתילשיטתההתחשבנות
הגלובליתתוךכדיסגירתהתיקיםהפתוחיםבשלהשנים
2014עד2022אשרבעניינםמתקייםהליךפרטניבנוגעלכל
תיקבנפרד,הוסכםעלתקופתמעברביןהשנים2024-2023,
כךשבשנים2024-2023השיעורשיועברלמוסדמתוךכלל
דמיהביטוחשגבוחברותהביטוחיעמודעל10%,והחל

משנת2025השיעוריעמודעל95%ע10ע

לפסקה )1( סעיף 24

מוצעלתקןאתסעיף328אלחוקהביטוחהלאומי, 
כנוסחובסעיף28לחוקההתייעלותהכלכלית2019עבכלל
זה,מוצעלהוסיףהגדרותשונותהנדרשותלצורךיישום
)3( פסקאות את למחוק מוצע כן, כמו המוצעע ההסדר

עד)5(לסעיף328א)ב(לחוקהביטוחהלאומי,אשרמקנות
לשרהאוצרסמכותלקבועבתקנותאתהסכוםשיעבירו
פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מבטח
)ביטוח(,התשמ"א-1981,לרבותהקרןלפיצוינפגעיתאונות
דרכיםשהוקמהמכוחחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,
התשל"ה-1975)להלן-קרנית(,למוסד,כנגדסעיף328א)ב(,
אשרקובעכיהמוסדלאיהיהרשאילתבועמבטחאשר

חייבבתשלוםעקבנזקע

מבטח לתבוע למוסד האפשרות במקום ועוד, זאת
שחייבבתשלוםעקבנזק,מוצעלחייבמבטח,למעטקרנית,
להעבירלקרניתמדיחודששיעורמסךדמיהביטוחשנגבו

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ע 39
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""דמיביטוח"-סךכלהתשלומיםהנגביםממבוטחבענףביטוחרכב
מנועיכמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי40,לרבותעודפי
התקציבשלהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,ולמעטעלות

מימוןהקרןועלותאספקתהשירותים;";

אחריההגדרה"מבטח"יבוא: )2(

""עודפיהתקציבשלהקרן"-עודפיתקציבשלהקרןלפיצוינפגעי
תאונותדרכיםשהוחזרולמבטחים;

"עלותאספקתהשירותים"-כהגדרתהבסעיף12דלחוקהפיצויים;

"עלותמימוןהקרן"-לפיצופיצוייםלנפגעיתאונותדרכים)מימון
הקרן(,התשס"ג-2002;";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(עד)5(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

מבטח,למעטהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,יעבירלקרןלפיצוי ")ג(
נפגעיתאונותדרכיםעדהיוםהעשיריבכלחודש)בסעיףזה-מועד
התשלום(,לטובתפיצויבשלמקרהכאמורבסעיףקטן)ב(,אתהשיעור

המפורטלהלןמסךדמיהביטוחשנגבועלידובחודשהקודם-

בעדהתקופהשמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(עדיום )1(
ל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(-10%;

בעדהתקופהשמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ואילך )2(
-95%ע10ע

סכומיםאשרשולמובמועדמאוחרלמועדהתשלום)בסעיףקטן )ד(
זה-מועדהתשלוםבפועל(יעודכנובהתאםלשיעורשינויהמדדהידוע
ביוםמועדהתשלוםלעומתהמדדהידועביוםמועדהתשלוםבפועל,
ותיווסףלהםריביתקבועהבשיעורשל3%לשנה,בעדהתקופהשבין

מועדהתשלוםלמועדהתשלוםבפועלע

הסכומים את למוסד תעביר דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן )ה(
שקיבלהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בניכויעלויותהפעלתחשבוןהבנק

שייפתחלשםכךבקרן,מיידלאחרקבלתםע

עדסוףחודשמרסשלכלשנהימציאמבטחלקרןלפיצוינפגעי )ו(
תאונותדרכיםולמוסדאישורשלרואהחשבוןעלהעברתמלואהסכומים

לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בשלהשנהשקדמהלהע

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד )ז(
לרשותהולביקורתה,במועדשתקבע,כלמידעהדרושלדעתהלצורךבדיקת
הסכומיםשהיהעלהמבטחלהעבירלקרןלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(;לעניין
סעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-411981ע";

""דמיביטוח"-סךכלהתשלומיםהנגביםממבוטחבענףביטוחרכב
מנועיכמשמעותובפקודתביטוחרכבמנועי40,לרבותעודפי
התקציבשלהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,ולמעטעלות

מימוןהקרןועלותאספקתהשירותים;";

אחריההגדרה"מבטח"יבוא: )2(

""עודפיהתקציבשלהקרן"-עודפיתקציבשלהקרןלפיצוינפגעי
תאונותדרכיםשהוחזרולמבטחים;

"עלותאספקתהשירותים"-כהגדרתהבסעיף12דלחוקהפיצויים;

"עלותמימוןהקרן"-לפיצופיצוייםלנפגעיתאונותדרכים)מימון
הקרן(,התשס"ג-2002;";

בסעיףקטן)ב(,פסקאות)3(עד)5(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

מבטח,למעטהקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכים,יעבירלקרןלפיצוי ")ג(
נפגעיתאונותדרכיםעדהיוםהעשיריבכלחודש)בסעיףזה-מועד
התשלום(,לטובתפיצויבשלמקרהכאמורבסעיףקטן)ב(,אתהשיעור

המפורטלהלןמסךדמיהביטוחשנגבועלידובחודשהקודם-

בעדהתקופהשמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(עדיום )1(
ל'בכסלוהתשפ"ה)31בדצמבר2024(-10%;

בעדהתקופהשמיוםא'בטבתהתשפ"ה)1בינואר2025(ואילך )2(
-95%ע10ע

סכומיםאשרשולמובמועדמאוחרלמועדהתשלום)בסעיףקטן )ד(
זה-מועדהתשלוםבפועל(יעודכנובהתאםלשיעורשינויהמדדהידוע
ביוםמועדהתשלוםלעומתהמדדהידועביוםמועדהתשלוםבפועל,
ותיווסףלהםריביתקבועהבשיעורשל3%לשנה,בעדהתקופהשבין

מועדהתשלוםלמועדהתשלוםבפועלע

הסכומים את למוסד תעביר דרכים תאונות נפגעי לפיצוי הקרן )ה(
שקיבלהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בניכויעלויותהפעלתחשבוןהבנק

שייפתחלשםכךבקרן,מיידלאחרקבלתםע

עדסוףחודשמרסשלכלשנהימציאמבטחלקרןלפיצוינפגעי )ו(
תאונותדרכיםולמוסדאישורשלרואהחשבוןעלהעברתמלואהסכומים

לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(,בשלהשנהשקדמהלהע

הקרןלפיצוינפגעיתאונותדרכיםרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד )ז(
לרשותהולביקורתה,במועדשתקבע,כלמידעהדרושלדעתהלצורךבדיקת
הסכומיםשהיהעלהמבטחלהעבירלקרןלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(;לעניין
סעיףזה,"מידע"-למעטמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-411981ע";

עלידיכלמבטחבחודשהקודםעכמוכן,מוצעלקבועכי
איחורבתשלוםיישאהפרשיהצמדהוריביתע

כמוכן,כדילוודאכימבטחיםיעבירואתהתשלום
הנכוןלפיסעיף328א)ג(ו–)ד(המוצע,מוצעלקבועכימבטח

ימציאלקרניתאישוררואהחשבוןעלהעברתהסכומים
כאמור,וכיקרניתתהיהרשאיתלדרושמכלמבטחלהעמיד
לרשותהולביקורתהכלמידעהדרושלצורךבדיקתהעברת

הסכומיםכאמורע

דינימדינתישראל,נוסחחדש15,עמ'320ע 40

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 41
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בסעיף29- )2(

בסעיףקטן)א(,במקום"ביוםתחילתושלחוקזהאובמועדכניסתןלתוקף )א(
שלתקנותראשונותלפיסעיףקטן)ב()4(שלאותוסעיף,לפיהמאוחר"יבוא"ביום

ח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(";

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

סעיף30-יימחקע )3(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-25-421995ע

בסעיף328,בסעיףקטן)ג(- )1(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"למעטתובענהבשלנזקגוף"-תימחק; )א(

בפסקה)4(,ההגדרה"תאונתדרכים"-תימחק; )ב(

בלוחט"ז,במקום"2012ואילך"יבוא"2012עד2021"ובסופויבוא"2022ואילך- )2(
174"ע

סימן ג': ביטוח נכות

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-26-1995ע

בסעיף32)א(,במקוםפסקאות)4(ו–)5(יבוא: )1(

לפסקה )2(

כמפורטלעיל,לפיחוקההתייעלותהכלכלית2019,
סעיף328אלחוקהביטוחהלאומיייכנסלתוקפורקעם
כניסתחוקההתייעלותהכלכליתלתוקף,אועםכניסתן
לתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיף328א)ב()4(לפיהמאוחרע
מכיווןשתקנותכאמורלאנקבעו,לאנכנסהסעיףהאמור
לתוקףעמאחרשמוצעלקבועאתהסדרהתשלוםכעתבחוק
במקוםבתקנות,מוצעלתקןאתסעיףהתחילהכךשההסדר

המוצעיחלביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(ע

לפסקה )3(

,2019 במסגרתההסדרבחוקההתייעלותהכלכלית
ייקבע למוסד המבטחים של התשלום שיעור כי נקבע
בתקנות,ולפיכךנקבעמועדלהתקנתתקנותכאמורעמכיוון
שמוצעכעתלהסדיראתענייןהתשלוםבחוקולאבתקנות,

סעיףזהמתייתרומוצעלבטלוע

בהתאםלסעיף328)ג()1(לחוקהביטוחהלאומי,  סעיף 25
שעניינה תובענה להגיש רשאי אינו המוסד 
שיבובנגדהמדינה,אונגדעובדשלהבשלמעשהשעשה
תוךכדיעבודתוכעובדהמדינה,למעטתובענהבשלנזק
זכות של זה אובדן כנגד דרכיםע מתאונת כתוצאה גוף
השיבובשלהמוסדמולהמדינה,ובהתאםלסעיף328)ד(
לחוקהביטוחהלאומי,מעבירההמדינהלמוסדתשלום
גלובלישנתיבסךשלכ־170מיליוןשקליםחדשים,הכולל
כאמור רפואי טיפול שעילתן תובענות בעד תשלום גם

בסעיף328)ג()2(לחוקהביטוחהלאומיע

כאמור,תובענהבשלנזקגוףכתוצאהמתאונתדרכים
מוחרגתמההוראהלעילעעלכן,ההתנהלותביןהמדינה
פרטנית התחשבנות כוללת אלה במקרים המוסד לבין
בעבורכלתיקבנפרד,כאשרמדוברבתיקיםבודדיםבכל

שנההיוצריםעומסובירוקרטיהמיותרתעלהמדינהע

לפיכך,מוצעלתקןאתסעיף328)ג()1(לחוקהביטוח
הלאומיכךשתובענותבשלנזקיגוףכתוצאהמתאונות
רשאי לא המוסד שלפיה מההוראה יוחרגו לא דרכים

להגישתובענהכנגדהמדינהאועובדשלהע

בהתאם,מוצעלהגדילאתהסכוםהגלובלישמעבירה
המדינהלמוסדלביטוחלאומיכלשנהבהתאםלממוצע
השנתישלתשלומיהתביעותבשלאירועיםאלה,בהיקף
שלארבעהמיליוןשקליםחדשיםבשנה,אשרמשקפים
אתשיעורהשיבובהשנתישנקבעלעילבעבורהמבטחות
בעבור המוערכת התאורטית הפרמיה מסך )95%ע10(

הרכביםהרלוונטייםע

תחוםביטוחנכותמעוגןבפרקט'לחוקהביטוח  סימן ג'
ביום הלאומי(ע הביטוח חוק - )להלן הלאומי  כללי
15בפברואר2018התקבלבכנסתחוקהביטוח 
הלאומי)תיקוןמס'200(,התשע"ח-2018)ס"חהתשע"ח,
עמ'164()להלן-תיקון200לחוק(עתיקון200לחוקכלל
)נכות הנכות קצבאות את שהגדילו צעדים של שורה
כללית,שירותיםמיוחדים,ילדנכהואזרחותיקנכה()להלן
שנקבעו ההסדרים עיקרי ואלה הראשונה(ע הפעימה -

באשרלקצבאותהנכות:

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ע 42
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בשנת32-2021ע58אחוזים; )4("

בשנת75-2022ע54אחוזים; )5(

בשנת84-2023ע57אחוזים; )6(

בשנת32-2021ע58אחוזים; )4("

בשנת75-2022ע54אחוזים; )5(

בשנת84-2023ע57אחוזים; )6(

770-470 הוגדלהקצבתהנכותהכלליתבסכוםשל 1ע
שקליםחדשיםבחודש;

ניתנהתוספתשל200שקליםחדשיםבחודשלנכים 2ע
קשיםהמקבליםקצבתשירותיםמיוחדיםלרמותהזכאות

הגבוהותוהבינוניות;

תוספת מקבלי ותיקים לאזרחים קצבאות הוגדלו 3ע
לקצבתנכותבסךשל235שקליםחדשיםבחודש;

שתקוזז בלי לעבוד לנכה שמאפשר הסכום הוגדל 4ע
שקלים מ־2,873ל־3,700 הדיסריגארד( - )להלן הקצבה

חדשים;

ניתנהתוספתשל50מיליוןשקליםחדשיםלקצבת 5ע
ילדנכהוכןתוספתשל50מיליוןשקליםחדשיםבעדדמי

ליווילעיוורים;

לשכר תוצמד הקצבה 2022 משנת החל כי נקבע 6ע
הממוצעבמשקע

לשםהשוואה,לפניתיקון200לחוק,בחודשפברואר
שקלים 2,906 על הממוצעת הנכות קצבת עמדה 2018
חדשיםוקצבתהנכותהבסיסיתעל2,350שקליםחדשים
קצבת עמדה ,2018 מרס בחודש התיקון, לאחר לחודשע
הנכותהממוצעתעלסכום3,453שקליםחדשים,וקצבת

הנכותהבסיסיתעל3,272שקליםחדשיםע

220ב בסעיף לחוק, 200 בתיקון נקבע כך, על נוסף
לחוקהביטוחהלאומי,כישרהאוצרושרהעבודההרווחה
את יבחנו הרווחה( שר - )להלן החברתיים והשירותים
את לממשלה ויגישו הנכות קצבאות שיעור הגדלת
המלצותיהםבעניין,לרבותהמקורותהתקציבייםהנדרשים,
כךשסךכלהעלותבשנת2021שלהעלאתקצבאותהנכות
שהקצבה ובלבד חדשים, שקלים מיליארד 341ע4 יהיה
מ־3,700 200)א(לאתפחת לפיסעיף המלאה החודשית
שקליםחדשיםבחודשעהמשמעותלסעיףזה,היאהעלאת
קצבאותהנכותבהפרששביןסךכלהתשלומיםשהמוסד
צפוילשלםלאחרחקיקתהסעיףוכתוצאהמיישוםתקנות
בהתאםלסעיף,לעומתסךכלהתשלומיםששילםהמוסד

טרםתיקוןהסעיףע

בשלזאתובמטרהלסייעלשריםבגיבושהמלצותיהם,
הבין־ הצוות - )להלן בין־משרדי ממשלתי צוות הוקם

הרווחה העבודה משרד נציגי את הכולל משרדי(
והשירותיםהחברתיים)להלן-משרדהרווחה(,המוסד
לביטוחלאומי)להלן-המוסד(,משרדראשהממשלה,
המועצההלאומיתלכלכלה,בנקישראל,משרדהבריאות
ומשרדהאוצרעמטרתהצוותהבין־משרדיהייתהלגבש
המלצותבדבראופןחלוקתהמשאביםבהעלאתקצבאות
שתוכננו והשלישית השנייה הפעימות במסגרת הנכים

לשנים2020ו־2021,לפיתיקון200לחוקע

)נגיףהקורונה במסגרתחוקהתכניתלסיועכלכלי
החדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-חוקהסיוע
הכלכלי(,הוחלטלהגדילאתסכוםהדיסריגארדלסכום
של5,300שקליםחדשים,זאתעדט"זבטבתהתשפ"א)1

ביולי2021(ע

משלאעברתקציבמדינהלשנת2020,ומתוךמטרה
על הוחלט הנכים, לאוכלוסיית בהתחייבויותיה לעמוד
מתןמענקיםלאוכלוסייתהנכיםחלףהתוספתשהייתה
אמורהלהינתןבשנהזו,לפיעקרונותשבהמלצותהצוות
מס' )תיקון הלאומי הביטוח חוק במסגרת הבין־משרדי,
218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלתקצבאות
2020(,התשפ"א-2020עמענקיםאלהניתנו הנכותלשנת
רטרואקטיביתבשתיפעימות:הראשונהבחודשנובמבר
2020בעדהתקופהשביןחודשינואר2020וחודשאוקטובר
החודשים בעבור 2020 דצמבר בחודש והשנייה ,2020
2020עבמסגרתהמענקיםניתנותוספות נובמברודצמבר

לקצבאותהנכותכמפורטלהלן:

תוספתשל190שקליםחדשיםלחודשלקצבהלכלל )1(
הנכיםהזכאיםלקצבתנכותכלליתהמתגורריםבקהילה
ושנקבעהלהםדרגתאי־כושרלהשתכרשל100%,ותוספת
יחסיתלפיקצבתנכותכלליתבעדזכאיםשנקבעהלהם

דרגתאי־כושרהנמוכהמ־100%;

לאזרחים בחודש חדשים שקלים 190 של תוספת )2(
ותיקיםנכיםבקהילההזכאיםלקצבתזקנהלנכה;

תוספתשל100שקליםחדשיםלחודשלקצבהלכלל )3(
לנכים)להלן לקצבתשירותיםמיוחדים הזכאים הנכים
-קצבתשר"מ(בגובה200,50%שקליםחדשיםלזכאים
לקצבהבגובה112%ו־300שקליםחדשיםלזכאיםלקצבה

בגובה188%;

תוספתשל83שקליםחדשיםבחודשלזכאיםלקצבת )4(
שקלים 490 של ותוספת ו־100%, 50% בגובה נכה ילד
חדשיםבחודשלזכאיםלקצבהבגובה188%מקצבתיחיד
מלאהענוסףעלכך,הוחלטכיילדנכהשצברבבדיקתתלות
בזולת8או9נקודות,יקבלתוספתשל490שקליםחדשים

בחודש,גםאםדרגתנכותוקטנהמ־188%;

תוספתלנכהמונשםבסךשל5,341שקליםחדשים )5(
בחודשע

מענקיםאלההמשיכולהינתןגםבמחציתהראשונה
שלשנת2021,עקבאי־העברהשלתקציבמדינהלשנת2021ע

לפסקה )1( סעיף 26 

את קובע הלאומי הביטוח לחוק 32 סעיף 
וזאת למוסד, המדינה אוצר שיקציב השיפוי שיעור
המוסדעלצורךשיפויהמוסד, מהתקבוליםשגבה כאחוז
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בשנת88-2024ע58אחוזים; )7(

בשנים2025עד2033-השיעורהאמורבפסקה)7(,בהפחתה,מדישנה, )8(
של22ע0אחוזיםלעומתהשנההקודמת;

בשנת90-2034ע56אחוזיםע"; )9(

בסעיף200)א(- )2(

במקום"35%ע37"יבוא"23%ע50"; )א(

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

17%,למעטלענייןמישהוראותסעיף307חלותלגביוע"; )4("

)ג(ו–)ד("יבוא"בסעיף200)א()1(ו–)4(, בסעיף201)א(,במקום"בסעיף200)א()1(, )3(
)ג(ו–)ד(";

בסעיף206א- )4(

בסעיףקטן)ב(- )א(

בפסקה)1(,במקום"61%ע51"יבוא"07%ע65"; )1(

בפסקה)2(,במקום"61%ע37"יבוא"59%ע46"; )2(

בפסקה)3(,במקום"14%"יבוא"50%ע18"; )3(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

מישזכאילגמלתשירותיםמיוחדיםלעולההמשתלמתלפיההסכם ")ב1(
גמלאותמיוחדותלעוליםהתלוייםבעזרתהזולת,זכאיגם בדברמתן

לגמלהשתחושבבאחוזיםמקצבתהיחידהמלאה,כמפורטלהלן:

לנוכחהעלויותשלתיקוןהחוב,מוצעלהגדילאתשיעור
השיפויהאמורעהשיעוריםהמוצעיםבתיקוןזהכולליםאת
השינוייםהנובעיםמכללהוראותפרקהביטוחהלאומי
בחוקזה,ולארקאתהשינוייםהנובעיםמהוראותסימןזהע

לפסקאות )2( ו–)8(

הלאומי הביטוח לחוק ח'1 לוח וכן 200)א( סעיף
קובעיםאתשיעורההכנסהמעבודהשלאיובאבחשבון
לצורךחישובסכוםקצבתושלנכהעמעברלסכוםהאמור
מופחתתקצבתושלהנכהמעבודהבשיעוריםהקבועים
בלוחח'1לחוקהביטוחהלאומיעמוצעלקבועכיהסכום
3,941שקליםחדשים האמור,העומדכיוםעלסכוםשל
)35%ע37מהשכרהממוצעבמשק(יוגדלויעמודעל5,300
כך במשק(, הממוצע מהשכר )23%ע50 חדשים שקלים
שזכאותלקצבהלפיסעיףזהתינתןגםאםהנכהמשתכר

בסכוםגבוהיותרמהסכוםהקבועבחוקכיוםע

השיעורהאמורתוקןבמסגרתחוקהתכניתלסיוע
כלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020,
)חוק לחוקהביטוחהלאומי עקיפים ובמסגרתותיקונים
)נגיףהקורונההחדש-הוראתשעה- הביטוחהלאומי
תיקוןמס'216()הוראותמיוחדותלענייןביטוחאבטלה(,
התש"ף-2020)ס"חהתש"ףעמ'210(,וחוקהביטוחהלאומי
)ס"ח )217 מס' תיקון - התשנ"ה-1995 משולב[, ]נוסח

,2021 יוני כהוראתשעהעדלחודש ,))323 עמ' התש"ף,
וכעתמבוקשלתקןאתההוראההאמורהתיקוןקבעע

כמוכןמוצעלהגדילאתשיעורה"קצבההחודשית
המלאה"בשיעור17%שלקצבתיחידמלאהכמשמעותה
בסעיף200)ב(לחוקהביטוחהלאומיעהמדוברבתוספתשל
379שקליםחדשיםלחודש,כךשקצבהחודשיתמלאה
תעמודעלסךשל3,700שקליםחדשיםעעםזאת,התוספת
האמורהלאתשולםלנכהשחלותעליוהוראותסעיף307
לחוק,קריהואזכאילקצבהונמצאבמוסד,וזאתמכיוון

שגוףציבורינושאביותרממחציתהוצאותהחזקתוע

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף201)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שהתוספתבשיעורשל17%מקצבתיחידמלאההמוצעת
1)2()ב(,תשולםגםלקצבתושלנכהשנקבעהלו בסעיף
דרגתאי־כושרשאינהעולהעל74%,באופןיחסילדרגת

נכותוע

לפסקה )4(

סעיף206לחוקהביטוחהלאומיקובעזכאותלגמלת
שירותיםמיוחדים,כפישיקבעהשרבתקנותעמכוחסעיף
)מתן נכות( )ביטוח הלאומי הביטוח תקנות הותקנו זה,
שירותיםמיוחדים(,התשל"ט-1978,שקבעואתשיעורי
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46%ע13לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל188%מקצבתיחיד )1(
מלאה;

98%ע8לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל9%ע111מקצבתיחיד )2(
מלאה;

5%ע4,לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל50%מקצבתיחיד )3(
מלאהע";

בסעיף251,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לענייןחישובהגמלההנוספתלנכה,מבוטח ")ג(
ששולמהלוקצבתנכותיהיהזכאילתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטים
להלןמקצבתיחידמלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(;תוספתלפיפסקאות)2(או)3(

לאתחולעלמישהוראותסעיף307חלותלגביו:

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקביוםתחילתושלתיקון )1(
מס'200אולפניו-

בעדהתקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'200עדיוםכ' )א(
בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(-70%ע10;

בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך )ב(
-23%ע19;אךאםהוראותסעיף307חלותלגביו-70%ע10;ואםהיה
זכאילקצבהחלקיתלפיסעיף201-70%ע10ובתוספתסכוםשיחסו

ביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכרוביןמאה,במכפלת52%ע8;

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקלאחריוםתחילתושל )2(
תיקוןמס'200עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(-52%ע8,
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך,ואםהיה
זכאילקצבהלפיסעיף201-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכר

וביןמאה,במכפלת52%ע8;

46%ע13לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל188%מקצבתיחיד )1(
מלאה;

98%ע8לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל9%ע111מקצבתיחיד )2(
מלאה;

5%ע4,לזכאילגמלהבסיסיתבשיעורשל50%מקצבתיחיד )3(
מלאהע";

בסעיף251,במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )5(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לענייןחישובהגמלההנוספתלנכה,מבוטח ")ג(
ששולמהלוקצבתנכותיהיהזכאילתוספתלקצבתהנכותבשיעוריםהמפורטים
להלןמקצבתיחידמלאהכמשמעותהבסעיף200)ב(;תוספתלפיפסקאות)2(או)3(

לאתחולעלמישהוראותסעיף307חלותלגביו:

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקביוםתחילתושלתיקון )1(
מס'200אולפניו-

בעדהתקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'200עדיוםכ' )א(
בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(-70%ע10;

בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך )ב(
-23%ע19;אךאםהוראותסעיף307חלותלגביו-70%ע10;ואםהיה
זכאילקצבהחלקיתלפיסעיף201-70%ע10ובתוספתסכוםשיחסו

ביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכרוביןמאה,במכפלת52%ע8;

אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקלאחריוםתחילתושל )2(
תיקוןמס'200עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(-52%ע8,
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך,ואםהיה
זכאילקצבהלפיסעיף201-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכר

וביןמאה,במכפלת52%ע8;

הגמלהשלהיהיוזכאיםנכיםבעדשירותיםמיוחדיםעסעיף
206אלחוקהביטוחהלאומיהגדילאתהזכאותלגמלת
שירותיםמיוחדיםמכוחהתקנותהאמורותעכעתמוצע
לתקןאתסעיף206אלחוקהביטוחהלאומי,כךשהזכאות
לגמלתשירותיםמיוחדיםמכוחהתקנותהאמורותתהיה
התוספת את להעניק מוצע בהתאמה, יותרע אף גבוהה
המוצעתגםלמישזכאילגמלתשירותיםמיוחדיםלעולה
מיוחדות גמלאות מתן בדבר ההסכם לפי המשתלמת

לעוליםהתלוייםבעזרתהזולתע

לפסקה )5(

מזכאות במעבר הקצבה הגדלת את להסדיר כדי
לקצבתנכותלזכאותלקצבתזקנהלנכה,לנוכחתיקון200
הוראות לקבוע מוצע מכוחו, ששולמו והמענקים לחוק

המחלקותאתהמבוטחיםלשלושקבוצות-

מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותמלאהונעשו )א(
באדר י"ד יום עד ותיק אזרח קצבת לתשלום זכאים
התשע"ח)1במרס2018(,דהיינו,ביוםתחילתושלתיקון
200לחוקאולפניו,יהיוזכאיםלתוספתקבועהלקצבת
הנכותבשיעור70%ע10מקצבתיחידמלאה,מיוםי"דבאדר

התשע"ח)1במרס2018(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני
2021(עמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(יעלהשיעור
התוספתלקצבה,ויעמודעל23%ע19מקצבתיחידמלאהע
מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותחלקיתונעשוזכאים
לתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהזו,יהיוזכאיםלתוספת
סכוםשיחסוביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכרוביןמאה,
במכפלת52%ע8עעםזאת,מבוטחשחלעליוסעיף307לחוק
הביטוחהלאומי,קריהואזכאילקצבהונמצאבמוסד,יקבל
וזאת 70%ע10, של בשיעור לקצבה, יותר נמוכה תוספת
מכיווןשלפיסעיף307לחוקמרביתהקצבהמועברתלמוסד

שמתקצבתהמדינהולאלידיו;

מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותמלאהונעשוזכאים )ב(
לתשלוםקצבתאזרחותיקמיוםי"דבאדרהתשע"ח)1במרס
2018(עדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,יהיו
זכאיםלתוספתקבועהלקצבתהנכותבשיעור52%ע8מקצבת
יחידמלאה)קריתוספתבסך190שקליםחדשים(מיוםכ"א
בתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עגםכאן,יחולואותןהוראות
עלמבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותחלקית,והזכאות
האמורהבסעיףזהלאתחולעלמבוטחיםשחלעליהםסעיף

307לחוק,מהטעםהמפורטלעיל;
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אםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקבתקופהשמיוםי"זבטבת )3(
התשפ"א)1בינואר2021(עדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(-17%,
בעדהתקופהשמיוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(ואילך,ואםהיה
זכאילקצבהלפיסעיף201-כיחסשביןאחוזדרגתאי־כושרולהשתכר

וביןמאה,במכפלת52%ע8ע";

בסעיף251א- )6(

בסעיףקטן)א(,אחריההגדרה"תיקוןמס'200"יבוא"תיקוןמס'226";* )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"ערבתחילתושלתיקוןמס'200"יבוא"ערבתחילתו )ב(
שלתיקוןמס'200אוערבתחילתושלתיקוןמס'226ע";

בסעיף315ד)א()3(,אחריפסקה)ב(יבוא: )7(

הלאומי הביטוח חוק של תחילתו ערב שנכרת התקשרות הסכם לגבי ")ג(
)תיקוןמס'226(,התשפ"ב-2021)בסעיףזה-תיקוןמס'226(-כלסכוםשנוסף

עלהקצבהבשלתיקוןמס'226ע

לגביהסכםהתקשרותשנכרתביוםתחילתושלתיקוןמס'226אולאחריו )ד(
-סכוםשל300שקליםחדשים,ולגבימישזכאילהגדלהשלקצבהכאמורלפי
תקנותלפיסעיף220ב,אםנקבעה-גםסכוםהשווהל־40%מההגדלהכאמורע";

בלוחח'1,בטורא',בכלמקום,במקום"75%ע37"יבוא"23%ע50"ע )8(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקון

מס'218-הוראת
שעה()מענקחד–

פעמיחלףהגדלת
קצבאותהנכות

לשנת2020(

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלת27ע
222דהמובאבו, קצבאותהנכותלשנת2020(,התשפ"א-432021,בסעיף1)1(,בסעיף

בסופויבוא:

ו–)4(יקראואתלוח )ד()3( ")ו(לענייןהתשלומיםבעדהתקופותהמנויותבסעיפים
ח'1אכך-

מבוטחיםששולמהלהםקצבתנכותונעשוזכאים )ג(
1( התשפ"א בטבת י"ז מיום ותיק אזרח קצבת לתשלום
בינואר2021(עדליוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,
יהיוזכאיםלתוספתקבועהלקצבתהנכותבשיעורשל
17%מקצבתיחידמלאהעגםכאן,יחולואותןהוראותעל
והזכאות חלקית, נכות קצבת להם ששולמה מבוטחים
האמורהבסעיףזהלאתחולעלמבוטחיםשחלעליהם

סעיף307לחוק,מהטעםהמפורטלעילע

לפסקה )6(

מוצעלקבועכיתישמרהזכאותלהטבותנלוותלמי
שהיהזכאילגמלתהבטחתהכנסהערבתחילתושלהתיקון
ובשלהעלייהבשיעורהקצבאותחדלהלהשתלםלוגמלת
שיעורי העלאת שתכלית זאתמכיוון ההכנסהע הבטחת
הקצבאותהיאלהיטיבעםציבורהזכאים,ולאלגרועמהם

הטבותאחרותע

לפסקה )7(

מוצעלקבועהגבלותעלשכרטרחהשרשאיעורך
דיןלגבותממבוטחבעדהסכםהתקשרותלייצוגמשפטי

שנכרתערבתחילתושלתיקוןזהולאחריועזאת,באופןזהה
להעלאתסכומיהקצבהשנערכהבתיקון200עלגביהסכם
התקשרותשנכרתערבתחילתושלהתיקון,מוצעלקבועכי
כלסכוםשנוסףעלהקצבהבשלהוראותתיקוןזהלאיובא
בחשבוןלענייןחישובשכרטרחהעלגביהסכםהתקשרות
שנכרתמיוםתחילתושלתיקוןזהאולאחריומוצעלקבוע
הגבלהשלשכרהטרחהשניתןלגבותמהקצבההמוגדלת

בעקבותהתיקוןע

מוצעלתקןאתחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'  סעיף 27
218-הוראתשעה()מענקחד־פעמיחלףהגדלת 
קצבאותהנכותלשנת2020(,התשפ"א-2021,כךשגםבעד
התקופהשביןהחודשיםינואר2021לביןיוני2021,יעמוד
שיעורהקצבההמלאה,בתוספתהמענקיםהאמורים,על
סכוםשל3,700שקליםחדשיםעלענייןזהמוצעלהבהירכי
למישנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרחותיקמיוםד'בטבת
התש"ף)1בינואר2021(,ישולםהפרששביןקצבהחודשית

מלאהלסך3,700שקליםחדשיםע

ס"חהתשפ"א,עמ'50ועמ'334ע 43

*מספרסופישלהתיקוןיפורסםלאחראישורהחוקבקריאהשנייהושלישיתע
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בפרט1,בטורב,במקום"3,511שקליםחדשים"יבוא"3,700שקלים )1(
חדשים";

בפרט6,בטורב,בסופויבוא"ואםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרח )2(
ותיקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(-ההפרששבין3,700שקלים

חדשיםלקצבהחודשיתמלאהע"

סימןג'-תחילה,
תחולהותשלומים

ראשונים

לפי28ע המשתלמות גמלאות על יחול והוא פרסומו, ביום זה סימן של תחילתו )א(
סימןזהע

תשלומיםראשוניםלפיסימןזה,כנוסחובחוקזה,ישולמולאיאוחרמ–90ימים )ב(
מיוםפרסוםחוקזהע

פרק י': שונות
תיקוןחוקיום

חינוךארוך
ולימודיהעשרה

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-441997,בסעיף4)א(,במקום"התשפ"ג"29ע
יבוא"התשפ"ז"ע

תיקוןחוקגנים
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי

הנצחה

בחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-30-451998ע

בסעיף9)ג(,במקום"כהכנסתה"יבוא"כהכנסה"; )1(

בסעיף12,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בפרט1,בטורב,במקום"3,511שקליםחדשים"יבוא"3,700שקלים )1(
חדשים";

בפרט6,בטורב,בסופויבוא"ואםנעשהזכאילתשלוםקצבתאזרח )2(
ותיקמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(-ההפרששבין3,700שקלים

חדשיםלקצבהחודשיתמלאהע"

לפי28ע המשתלמות גמלאות על יחול והוא פרסומו, ביום זה סימן של תחילתו )א(
סימןזהע

סימןג'-תחילה,
תחולהותשלומים

ראשונים

תשלומיםראשוניםלפיסימןזה,כנוסחובחוקזה,ישולמולאיאוחרמ–90ימים )ב(
מיוםפרסוםחוקזהע

פרק י': שונות

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-441997,בסעיף4)א(,במקום"התשפ"ג"29ע
יבוא"התשפ"ז"ע

תיקוןחוקיום
חינוךארוך

ולימודיהעשרה

תיקוןחוקגניםבחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-30-451998ע
לאומיים,שמורות

טבע,אתרים
לאומייםואתרי

הנצחה

בסעיף9)ג(,במקום"כהכנסתה"יבוא"כהכנסה"; )1(

בסעיף12,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

גמלאות על יחולו החוק הוראות כי מוצע  סעיף 28
המשולמותבעדחודשיולי2021,למעטאםנקבע 
אחרתלצידן,למשלבעדגמלאותרטרואקטיביותלפיחוק
זהעכדילאפשרלמוסדשהותלהיערךלתשלוםהגמלאות
לפיחוקזה,מוצעכיתשלומיםראשוניםמכוחוישולמו

בתום90ימיםמיוםפרסומוע

פרק י'

העשרה, ולימודי ארוך חינוך יום חוק  סעיף 29
התשנ"ז-1997)בפרקזה-חוקיוםחינוךארוך(,  כללי
באלהוסיףשעותלימודיםוחינוךעלהשעות 
חינוך יום לחוק 4)א( סעיף החינוךע במוסדות הקיימות
קובע בהדרגה", "החלה שכותרתו כיום, כנוסחו ארוך
הלימודים בשנת החל בהדרגה יחולו החוק הוראות כי
התשנ"חביישובים,בשכונות,במוסדותחינוךאובשכבות
גילשיקבעשרהחינוךבצו,תוךמתןעדיפותליישובים,
לשכונות,למוסדותחינוךאולשכבותגילאשרלדעתהשר
זקוקיםלסיוענוסףבחינוך,ובלבדשהחלתותושלםלא

יאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשפ"גע

עדהיוםהוחלבהדרגהיישומושלחוקיוםחינוך
ארוךבבתיספרבכ–100יישוביםושכונות,ובגניילדים
החינוך שרי שפרסמו לצווים בהתאם יישובים, בכ–90

מכוחושלחוקיוםחינוךארוךע

עםזאת,לנוכחקיומןשלתכניותאשרהאריכובפועל
אתשעותהלימודבמוסדותהחינוך,ובייחודרפורמת"אופק
חדש",נדחתהבמהלךהשניםהחלתושלהחוקביישובים

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
התקציביתהכלולהבתכניתהתקציבהרב–שנתיתלשנים
2022עד2025,מוצעלדחותאתהשלמתהחלתושלחוק
יוםחינוךארוךבארבעשנותלימוד,כךשהשלמתהחלתו

תיעשהלאיאוחרמתחילתשנתהלימודיםהתשפ"זע

ליום תלמידים של זכאותם את לדחות מוצע
התשפ"גלתחילת שנתהלימודים מתחילת חינוךארוך,
שנתהלימודיםהתשפ"זעכפישצויןלעיל,עדהיוםהוחל
בהדרגהיישומושלחוקיוםחינוךארוךבבתיספרבכ–100
יישוביםושכונות,ובגניילדיםבכ–90יישוביםשקבעשר
החינוךבצוויםמכוחחוקיוםחינוךארוך,בהתאםלמדדים
סוציו-אקונומייםעבמקומותשבהםכברהוחליוםחינוך
ארוך,ימשיךלהיותמונהגהסדרזה,והחלתיוםחינוךארוך
ביישוביםנוספיםובשכונותנוספותתותאםלמועדהחדשע

סעיף 30 לפסקאות )1( ו–)2( 

סעיף12לחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,אתרים
לאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-1998)להלן-חוקגנים
לאומיים(,קובעבסעיףקטן)א(כיתקציבהרשותלשמירת
והגנים( הטבע רשות - )להלן הלאומיים והגנים הטבע
מכספי סכום ישולם לא וכי הממשלה, ידי על יאושר
הרשותאלאעלפיתקציבזה,ולאתתחייבהרשותבשום

התחייבותאלאלפיוע

ס"חהתשנ"ז,עמ'204;התשע"ח,עמ'535ע 44

ס"חהתשנ"ח,עמ'202;התשע"ט,עמ'54ע 45
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התקציבהשנתילפעילותהשלהרשותימומןמתקציבהמדינהומאגרות ")א1(
המשתלמותלפיחוקזהע

חלקושלהתקציבהשנתישימומןמתוךתקציבהמדינה,בהתאםלהוראת )א2(
סעיףקטן)א1(,ייקבעבחוקהתקציבהשנתישלהמדינהע"

תיקוןחוקהשכר
הממוצע)הוראת

שעה-נגיף
הקורונההחדש(

בחוקהשכרהממוצע)הוראתשעה-נגיףהקורונההחדש(,התשפ"א-31-462020ע

בסעיף1,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"; )1(

בסעיף2,אחרי"בשנתהכספים2021"יבוא"ובשנתהכספים2022"ע )2(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

1,בהגדרה"הסכום32ע ]נוסחמשולב[,התשנ"ה-471995,בסעיף בחוקהביטוחהלאומי
,)4( הבסיסי",בסיפההחלבמילים"הסכוםהבסיסייעודכןכמפורטלהלן",בפסקה

במקוםהסיפההחלבמילים"משנת2022"יבוא"כמפורטלהלן:

ו–)א2( )א1( בסעיפים ולקבוע זה סעיף לתקן מוצע
מאוצר ימומן והגנים הטבע רשות תקציב כי המוצעים
המדינהומאגרותהמשתלמותלפיחוקגניםלאומיים,וכי
ייקבע המדינה תקציב מתוך השנתי התקציב של חלקו
בחוקהתקציבהשנתיעזאת,כדילעגןאתהסמכותהחוקית
לתקצוברשותהטבעוהגניםמאוצרהמדינה,ובכךלהבטיח
ושמורות הטבע ערכי של והשימור הניהול המשך את

הטבעבידיהרשותע

יובהרכיאיןבתיקוןהמוצעכדילפגועבשארמקורות
ההכנסההעצמייםשלרשותהטבעוהגניםאובעצמאותה
התקציביתשלהרשות,הרשאיתלקבל,ביןהשאר,תרומות,
עיזבונות,מתנותומענקיםלצורךביצועתפקידיה,כאמור

בסעיף12)ב(לחוקגניםלאומייםע

גנים לחוק 9)ג( סעיף את לתקן מוצע בהתאמה,
לאומייםולהבהירכיההכנסותמאגרותלפיסעיף9לחוק

אינןהכנסתההבלעדיתשלהרשותע

החדש הקורונה נגיף והתפשטות התפרצות  סעפים
השאר, בין שונות, הגבלות להטלת הביאה  31 ו–32
עלפתיחתמקומותעבודהועלהתייצבותשל  כללי

לא אשר הגבלות עבודתם, במקומות עובדים 
אפשרולקייםשגרתעבודהרגילהעלאורזאת,מעסיקים
רביםהוציאואתעובדיהםלחופשהללאתשלוםאוהודיעו

עלפיטוריהםע

בשלהמשברהכלכליהמתמשךעובדיםרביםעדיין
לאחזרולעבודה,ורמותהאבטלהשטרםהמשברעמדו
הקורונה משבר בעקבות לכ–7%ע כעת עלו כ–5%ע3 על
וההגבלותהאמורות,בשנים2020ו–2021חלהעלייהחדה
בגובההשכרהממוצעבמשקוזאתבעקבותהירידהבמספר
העובדיםהפעיליםומכיווןשהעובדיםשיצאולחופשה
ללאתשלוםאופוטרו-השתכרולרובמשכורותנמוכות
יותרמהשכרהממוצעבמשקעגםלאחרהסרתההגבלות,
שיעוריהאבטלההגבוהיםביחסלימיטרוםהמשברנובעים
בעיקרמקשייהחזרהלעבודהשלעובדיםבעשירוניהכנסה

נמוכים,ובשלכךמטיםאתהשכרהממוצעכלפימעלהע

לאורהאמורלעיל,ובשלמצבהמשקבתקופהזו,בין
השארביחסלגידולהצפויבמדדהשכרהממוצעלשנת
שנת של אוגוסט-אוקטובר חודשים על המסתמך ,2022
2021,אשראינומייצגעלייהבאיכותהחיים,מוצעלתקן
הקורונה נגיף - שעה )הוראת הממוצע השכר חוק את
החדש(,התשפ"א-2020)להלן-חוקהשכרהממוצע(ואת
חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995)להלן

-חוקהביטוחהלאומי(,כמפורטלהלןע

כתוצאהמעלייתהשכרהממוצעצפוילעלות  סעיף 31
גםמדדהשכרהממוצעשמפרסםהביטוחלאומי 
ולכךישהשלכותשיקשועלהמשקלהמשיךולהשתקםע
כךעשוייםלעלות,ביןהשאר,שכרהמינימוםוקצבאות
הצמודותלשכרהממוצעבמשק,הפרשותלביטוחלאומי,
תעריףהחשמלותעריפיהארנונהעעלפיההערכותהכלכלנית
הראשיתבמשרדהאוצרהשכרהממוצעבמשקובעקבותכך
גםמדדהביטוחהלאומי)עלבסיסחישובחודשיםאוגוסט
-אוקטובר(צפוילגדולבעודכ–3%ע9לעומתהמדדשנקבע
לשנים2020ו–2021,באופןשאינומשקףעלייהבשיעורדומה

ברמתהחייםבישראלבתקופהזוע

שנקבעה השעה הוראת את להאריך מוצע כן, על
בחוקהשכרהממוצעבשנתהכספים2021,ולהותיראת
המוסד ידי על המחושב במשק, הממוצע השכר מדד
שפורסם כפי שיישאר כך ינואר, לאומיבחודש לביטוח
להאריך מוצע כן, כמו 2022ע שנת תום עד ,2020 בשנת
לשנהנוספתאתהגדרתהשכרהממוצעבמשקכאמור
דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים לחוק 4)א()1( בסעיף
התשל"ה-1975,כךשתתייחסלגבוהמביןשניאלה:השכר
הממוצעכפישנקבעעלידיהביטוחהלאומיכאמוראו
המרכזית השכרהממוצעבמשקכפישפרסמההלשכה
לסטטיסטיקהנכוןליוםד'בניסןהתש"ף)29במרס2020(,
השכר את הלשכה פרסמה שבו האחרון המועד שהוא

הממוצעבמשקלפנישניכרוהשפעותההגבלותכאמורע

בחוק הבסיסי הסכום הגדרת שלפי מכיוון  סעיף 32
הביטוחהלאומי,הסכוםהבסיסילענייןקצבת 
נכותהמשתלמתלפיהוראותסימןג'בפרקט'לחוקוכל

ס"חהתשפ"א,עמ'260ע 46

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'354ע 47
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ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(-בשיעורשל45%ע2; )א(

משנת2023ואילך-ב־1בינוארשלכלשנהלפישיעורעלייתהשכר )ב(
הממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצעשעודכןב־1בינואר
שלהשנההקודמתשבהנעשהעדכון;ולענייןהעדכוןהראשוןלפיסעיף

קטןזה-

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעולהעל45%ע2-לפישיעור )1(
עלייתהשכרהממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצע

שעודכןביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(בניכוי45%ע2;

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעד45%ע2-יידחההעדכון )2(
לשנהשלאחרמכןויחוללגביההאמורבפסקה)1(ע

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה

בחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-482007,בסעיף4)ג(,במקום"3,960שקליםחדשים"33ע
יבוא"6,500שקליםחדשים"ע

תחילתםשלסעיפים31ו־32לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהע34עפרקי'-תחילה

פרק י"א: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,אלאאםכןנקבעבו35עתחילה

אחרתע

ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(-בשיעורשל45%ע2; )א(

משנת2023ואילך-ב־1בינוארשלכלשנהלפישיעורעלייתהשכר )ב(
הממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצעשעודכןב־1בינואר
שלהשנההקודמתשבהנעשהעדכון;ולענייןהעדכוןהראשוןלפיסעיף

קטןזה-

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעולהעל45%ע2-לפישיעור )1(
עלייתהשכרהממוצע,המעודכןבאותויום,לעומתהשכרהממוצע

שעודכןביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(בניכוי45%ע2;

אםשיעורעלייתהשכרהממוצעעד45%ע2-יידחההעדכון )2(
לשנהשלאחרמכןויחוללגביההאמורבפסקה)1(ע

בחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-482007,בסעיף4)ג(,במקום"3,960שקליםחדשים"33ע
יבוא"6,500שקליםחדשים"ע

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה

פרקי'-תחילהתחילתםשלסעיפים31ו־32לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזהע34ע

פרק י"א: תחילה

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(,אלאאםכןנקבעבו35ע
אחרתע

תחילה

קצבהששיעורהנגזרממנה,יעודכןהחלמשנת2022לפי
כאמור הנכות שקצבאות מוצע הממוצע, השכר עליית

יעודכנובשיעורשל45%ע2ע

שהממשלה לשיעור בהתאמה הוא זה שיעור
הנוגעים ותקנות בצווים לעדכון ביחס לגביו החליטה
ושיקום(, )תגמולים הנכים חוק לפי התגמולים לשיעור
במערכה שנספו חיילים משפחות חוק התשי"ט-1959,
)תגמוליםושיקום(,התשי"י-1950,חוקנכירדיפותהנאצים,
התשי"ז-1957,וחוקנכיהמלחמהבנאצים,התשי"ד-1954,
בסקטור אשרנקבעבהתאםלשיעורעלייתמדדהשכר

הציבוריהקהילתיבשנים2018ו–2019ע

כמוכן,מוצעלקבועהסדרמשליםלשנת2023כדי
למנועשינוימלאכותיבקצבאותבשנת2023ע

מדינתישראלמשלמתלפיסעיף4לחוקהטבות  סעיף 33
לניצולישואה,התשס"ז-2007)להלןבפרקזה-  כללי
3,991 של בסך שנתי מענק ההטבות( חוק 
שקליםחדשיםלשנהלכ–65אלףניצולישואה,שאינם
הנאצים, רדיפות נכי חוק מכוח חודשי לתגמול זכאים
לישראל שעלו מהטעם השאר בין וזאת התשי"ז-1957,
לאחריוםכ"בבתשריהתשי"ד)1באוקטובר1953(ולאשהו

במחנהריכוזאובגטוע

נוסףעלכך,מדינתישראלמשלמתמענקבסכוםצמוד
וזההלכ–51אלףנפגעיהתנכלויותאנטישמיותוגזעניות

שר של החלטות לפי השנייה, העולם מלחמת בתקופת
האוצרמיוםכ"אבכסלוהתשע"ו)3בדצמבר2015(ומיום

כ"בבחשווןהתשע"ז)23בנובמבר2016(ע

זכאים שאינם למי נוסף סיוע לתת נועד התיקון
המשולמות הנלוות וההטבות החודשיים לתגמולים

לניצוליםמקבליהתגמולהחודשיע

כי קובע הנוכחי בנוסחו ההטבות לחוק 4)ג( סעיף
"מענקההטבותהשנתישלוזכאימישמתקייםבוהאמור
בסעיףקטן)א(יהיהבסכוםשל3,960שקליםחדשים,והוא

ישולםמאוצרהמדינהעד10בפברוארשלכלשנהע"

מוצעלקבועכיסכוםהמענקהשנתייוגדללסכוםשל
6,500שקליםחדשיםכדילתתסיועמוגברלמקבליהמענק

השנתישאינםזכאיםלתגמולחודשיע

העלותהכוללתשלההצעהמוערכתבכ–300מיליון
4 שקליםחדשיםלשנההכוללתאתהזכאיםלפיסעיף
לחוקההטבותואתנפגעיהתנכלויותאנטישמיותוגזעניות
לסכום וזהה צמוד להם המשתלם המענק סכום אשר

המענקהמשתלםלפיסעיף4לחוקההטבותע

31ו–32 מוצעלקבועכיתחילתםשלסעיפים  סעיף 34 
לחוקזהתהיהביוםפרסומושלחוקזהע 

ס"חהתשס"ז,עמ'47;התשע"ח,עמ'538ע 48
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