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יבוא: בסופו ,29 בסעיף (1)

קטן סעיף הוראות את קיים לא נתמך גוף או מתוקצב גוף כי האוצר שר ראה "(ג)
שיש הסכומים מן כך עקב ששולם לסכום השווה סכום להפחית הוא רשאי (א),
כל להפחית או להפסיק הוא ורשאי דין, כל לפי המדינה מתקציב גוף לאותו להעבירם
מבצע עוד כל החריגה, אלמלא מהממשלה מקבל היה שהגוף השתתפות או מענק

זה. סעיף להוראות בניגוד תשלומים הגוף

התשל"ה21975, הממשלתיות, החברות לחוק (6) 22(א) סעיף לענין (1) (ד)

סעיף להוראות בניגוד הטבות או שינויים על ביודעין שהסכים דירקטור יראו
כראוי. תפקידו ממלא שאינו כדירקטור (א), קטן

יראו , התשל"ה1975 הממשלתיות, החברות לחוק 42(א)(2) סעיף לענין (2)

(א), קטן סעיף להוראות בניגוד להטבות או לשינויים כללי מנהל של הסכמה
;". מכהונתו להעבירו לממשלה מספקת עילה

שהממשלה ממשלתית חברה "למעט המלים מתוקצב", "גוף בהגדרת ,32 בסעיף (2)
יימחקו;  בעקיפין" או במישרין בתקציבה, משתתפת אינה

יבוא: בסופו ,35 בסעיף (3)

;". 29 סעיף להוראות בניגוד הטבות או שינויים להנהיג הורה או הנהיג (5)"

יבוא: 35 סעיף אחרי (4)

שינויים להנהיג הורה או הנהיג שביודעין נתמך גוף עובד 35א. משמעת "עבירת
;". משמעת בעבירת אשם ,29 סעיף להוראות בניגוד הטבות או

 37 בסעיף (5)

"בכתב"; יבוא כך" על "יודיע אחרי (א)(1), קטן בסעיף (א)

בטלים.  ו(ג) (ב) קטנים סעיפים (ב)

יימחקו;  (ג)" קטן בסעיף "כאמור המלים (ה), קטן בסעיף (ג)

 39 בסעיף (6)

"ונתמכים". יבוא "מתוקצבים" אחרי (א), קטן בסעיף (א)

נתמך". גוף "או יבוא אחר" מתוקצב "גוף אחרי (ב)(4), קטן בסעיף (ב)

ז' מיום ,2026 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1991 במרס 21) התשנ"א בניסן ו' בים ככנסת נתקבל *
.96 עמ' ,(1990 בדצמבר 24) התשנ"א בטבת

.60 עמ' התשמ"ה, ס"ח 1
.132 עמ' התשל"ה, ס''ח 2
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בטבת "כייר יבוא "(1991 במרס 31) התשנ"א בניסן "ט"ז במקום ,24 בסעיף (1)
;"(1991 בדצמבר 31) התשנ"ב

בטבת "כייר יבוא "(1991 במרס 31) התשנ"א בניסן "ט"ז במקום רישה, 26 בסעיף (2)
;"(1991 בדצמבר 31) התשנ"ב

יבוא: (2) פסקה אחרי הלאומי, הביטוח לחוק (א) 109 בסעיף ,(5)26 בסעיף (3)

ולמבוגר ילדים ארבעה לו שיש למבוטח ו(2) (1) בפסקאות האמור אף על (3)"
בו ומתקיים שנים 18 ,(1991 במרס 31) התשנ"א בניסן ט"ז יום אחרי מלאו, שבהם

אחד כל בעד ילדים קיצבת תשולם ,5 שבסעיף ילד להגדרת (3) או (2) בפסקה האמור
;". שנים 18 להם מלאו שטרם מילדיו

 (6)26 בסעיף (4)

נכות" "קיצבת אחרי "קיצבה", בהגדרת הלאומי, הביטוח לחוק 118(א) בסעיף (א)
נכה"; ילד בעד קיצבה "או יבוא

יימחק;  (1) והסימון בטלה,  (2) פסקה הלאומי, הביטוח לחוק 119(ב) בסעיף (ב)

"שבעלה יבוא נשואה" "אשה אחרי הלאומי, הביטוח לחוק 120 בסעיף (ג)
תימחק;  הכנסתו" "ואם במלים המתחילה והסיפה מבוטח",

 הכנסתה" "עלתה במלים המתחילה הסיפה הלאומי, הביטוח לחוק 121 בסעיף (ד)
תימחק.

יבוא: (7)26 סעיף במקום (5)

". "80%" נאמר "100%" במקום ,2 בפרט י"ד, בלוח (7)"

חוק תיקון
לשעת הסדרים

חירום

מחירים יציבות ג': פרק

 התשמ"ו41985 שעה), (הוראת ובשירותים במצרכים מחירים יציבות בחוק . 3

כ"ד יום "עד יבוא "(1991 במרס 31) התשנ"א בניסן ט"ז יום "עד במקום ,2 בסעיף (1)
;"(1991 בדצמבר 31) התשנ"ב בטבת

יבוא: 7א סעיף אחרי (2)

חוק תיקון
מחירים יציבות

דיווח יחד"חובת סמכותו, בתחום שר כל ו7א, 7 בסעיפים האמור אף על (א) 7ב.
דעתם, שיקול לפי , רשאים לכך, הסמיכו שהם מי או האוצר, שר עם
שמי בתנאי מחירו, את להעלות שמותר שירות או מצרך בצו לקבוע

ומחירים. רווחיות על לשנה אחת למפקח ידווח בצו שנקבע

שקבעו וטופס כללים פי על יהיה (א) קטן סעיף לפי הדיווח (ב)
בתקנות. השרים

פלוני שאדם כך על ברשומות הודעה יפרסם המפקח (1) (ג)
במועד. דיווח לא בצו שצויין

.188 עמ' התש"ן, :15 עמ' התשמ"ו, ס"ח 3
130 עמ' התש"ן, :2 עמ' התשמ"ו, ס"ח 4



האדם ימכור לא ,(1) בפסקה כאמור הודעה פורסמה (2)

או המצרך את עסקו, במהלך כאמור, הודעה פורסמה שלגביו
כל הקובע, המחיר על העולה במחיר הענין, לפי השירות,
להעלות שמותר שנקבע או 7 סעיף לפי היתר ניתן לא עוד
המחיר הוא הקובע המחיר זה לענין 7א; סעיף לפי מחירו

". ברשומות המפקח הודעת פרסום ערב

מקביל מס ד': פרק

חוק תיקון
מקביל מס

 מקביל) מס חוק  (להלן התשל"ג51973 מקביל, מס בחוק .4

יבוא: (א) קטן סעיף ובמקום (ד) יסומן (ב) קטן בסעיף האמור ,6 בסעיף (1)

 זה בסעיף "(א)

לחלוקה שנה כל של בדצמבר 31 ב המוסד שקבע סכום  לחלוקה" "סכום
בשנה החוק לפי גבה שהמוסד התקבולים כל מסך החולים, קופות בין

האמור; במועד שנסתיימה

בהתאם פעם מדי המוסד שקבע לחלוקה סכום  לחלוקה" סכום "אמדן
מחדשי אחד בכל החוק לפי שייגבו תקבולים לגבי המוסד לאמדן

השנה;

חולים בקופת לטיפול הזכאיות הנפשות מספר  משוקלל" נפשות "מספר
כדלקמן: משקל ניתן מהן אחת לכל כאשר

;0. 6  שנים 25 לו מלאו שטרם מי (1)

; 1.0  שנים 65 לו מלאו וטרם שנים 25 לו שמלאו מי (2)

.3. 1  שנים 65 לו שמלאו מי (3)

הנתונים פי על חולים, קופת לכל המוסד יקבע שנה כל של בינואר ב1 (ב)
אלה: הוראות לפי לחלוקה מהסכום שיעור שבידיו, המעודכנים

הכנסת שבין ליחס בהתאם יהיה לחלוקה מהסכום 25%(1)
שממנה ההכנסה כל סך לבין החולים מקופות אחת בכל החברים

המס, נגבה

הנפשות מספר שבין ליחס בהתאם יהיה לחלוקה מהסכום 75% (2)
הנפשות מספר כל סך לבין החולים מקופות אחת בכל המשוקלל

החולים. קופות בכל המשוקלל

שבו בדצמבר 31 ב המסתיימת השנה לגבי בתוקף יהיה לחלוקה הסכום (ג)

יהיה חולים קופת לכל (ב) קטן סעיף לפי המוסד שקבע השיעור הסכום; נקבע
רפואי לטיפול זכאים לגבי ואולם שנה, למשך ואילך הקביעה מיום בתוקף

,ייקבע 6 התש"י1950 השבות, חוק לפי עולה תעודת שבידם חולים בקופת
שלושה כל בתום ויעודכן (1991 באפריל 1) התשנ"א בניסן י"ז ביום השיעור

בתוקף ויהיה , (1994 באפריל 1) התשנ"ד בניסן כ' יום עד זה ממועד חדשים
;". הבא העדכון יום עד העדכון מיום

.15 עמ' התשל"ג, ס"ח 5
159 עמ' התש"י, ס"ח 6



יבוא: העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי (2)

ביצוע של"תקנות והרווחה העבודה ועדת באישור והרווחה, העבודה שר 6א.

המס סכומי חלוקת לגבי ומועדים תנאים בתקנות לקבוע רשאי הכנסת,
וכללים מקדמות תשלום בדבר כללים החולים, קופות בין המקביל

בדבר החולים קופות לבין המוסד בין או החולים קופות עם להתחשבנות
". בחסר או ביתר שחולקו סכומים

התחילה), יום  (להלן (1991 באפריל 1) התשנ"א בניסן י"ז ביום זה פרק של תחילתו . 5

תוקף עם לראשונה, ייקבע זה בחוק כנוסחו מקביל מס לחוק (ב) 6 סעיף לפי השיעור ואולם

,(1992 באפריל 1) התשנ"ב ב' באדר כ"ז ביום ,(1991 באפריל 1) התשנ"א בניסן י"ז מיום למפרע
התחילה. ביום המוסד שבידי הנתונים בסיס על אמדן לפי שיחושבו מקדמות המוסד יחלק אז ועד

תחילה

חולים קופת לכל ששולם המקדמות סכום שבין ההפרש של חישוב יערוך המוסד (1) (א) .6

 (להלן התחילה ליום ועד (1990 באוקטובר 1) התשנ"א בתשרי י"ב שמיום לתקופה
בהתאם האמורה בתקופה חולים קופת לכל המגיע הסכום לבין המקדמות), סכום
(1990 באוקטובר 1) התשנ"א בתשרי י"ב ביום שנסתיים השכירים מפקד לנתוני

המגיע). הסכום  (להלן

העולה קופה לאותה ששולם המקדמות סכום את חולים קופת מכל ינכה המוסד (2)
המדד מן המדד עליית לפי שיחושבו הצמדה הפרשי בצירוף המגיע, הסכום על
אחד לפני לאחרונה שפורסם המדד עד מקדמה תשלום לפני לאחרונה שפורסם

הענין. לפי ,(4) פסקה לפי סכומים ויועברו ינוכו שבהם מהמועדים

שהסכום החולים קופות בין יחולקו (2) בפסקה כאמור המוסד שניכה סכומים (3)

ההפרש סכום שבין ליחס בהתאם להן, ששולם המקדמות סכום על עלה להן המגיע
.(2) בפסקה כאמור המוסד שניכה הסכומים כל לבין (1) בפסקה האמור

בששה הענין, לפי ויועברו, ינוכו ו(3) (2) בפסקאות האמורים הסכומים (4)
יום שלאחר בחודש ב1 המוסד שישלם מהמקדמה החל ורצופים שווים תשלומים

התחילה.

לא (1990 באוקטובר 1) התשנ"א בתשרי י"ב ביום שנסתיים השכירים מפקד נתוני (ב)
האמור. המפקד סיום למועד שקדמה התקופה לגבי יחולו

מעבר הוראות

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מודעי יצחק
האוצר שר


