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חוק בתי המשפט )תיקון מס' 59(, התש"ע-2010*

בחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15)ב(, אחרי "בפועל" 1 תיקון סעיף 15
יבוא "או משום שנסתיימה תקופת כהונתו כשופט בית המשפט לעניינים מינהליים או 

כשופט המחלקה הכלכלית לפי סעיף 42ד" 

בסעיף 40 לחוק העיקרי -2  תיקון סעיף 40

במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

כל עניין אזרחי או פלילי שאיננו בסמכותו של בית משפט שלום; בתביעה   )1("
שכנגד אזרחית מוסמך לדון בית משפט מחוזי אף אם אותו עניין או אותה תביעה 
הם בסמכותו של בית משפט שלום, ואם התביעה שכנגד היא באותו הנושא 
או נובעת מאותן נסיבות - אף אם העניין או התביעה הם בסמכות המחלקה 

הכלכלית לפי סעיף 42ה; ואולם -

היתה התביעה שכנגד בסמכותו של בית משפט לענייני משפחה,  )א( 
רשאי בית המשפט להעביר את התביעות לבית המשפט לענייני משפחה 
שבאזור שיפוטו היתה מוגשת התביעה שכנגד, יהיה שווייה אשר יהא, 
אם לדעתו הצדק והתועלת בהעברה עולים על הפגיעה בעניינו של אדם 

אחר שהוא צד לתובענה;

היתה התביעה שכנגד בסמכות המחלקה הכלכלית כאמור, רשאי  )ב( 
בית המשפט להעביר אליה את התביעות, אם ראה כי חלקו של העניין 

הכלכלי בתביעות הוא משמעותי;";

בפסקה )1א(, במקום "ותובענה מינהלית, לפי חוק" יבוא "תובענה מינהלית, עניין   )2(
מינהלי ועניין אחר, לפי סעיף 5 לחוק";

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

עניין אזרחי לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 2, למעט תביעה אזרחית שבית   )5("
המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בה, עניין אזרחי לפי סעיפים 6, 7 ו–353א 
לחוק האמור שיידון בבית המשפט שלו הסמכות לדון בתובענה ועניין אזרחי לפי 

סעיפים 354)ב1()5( ו–359 לחוק האמור;

עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף 42ב "  )6(

בסעיף 41 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ג( יבוא:3 תיקון סעיף 41

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תינתן רשות ערעור - ")ג( 

על סוגי החלטות ששר המשפטים קבע, בצו, באישור ועדת החוקה חוק   )1(
ומשפט של הכנסת; נקבע סוג החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה 

לאחר תחילתו;  

על החלטת בית משפט מחוזי בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי   )2(
42ג, אם  42ב או עניין כלכלי-מינהלי כמשמעותו בסעיף  כמשמעותו בסעיף 
לאו, ואולם תינתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט כי עניין מסוים אינו 
עניין כלכלי אם תוצאת ההחלטה היא שבית המשפט המוסמך הוא בית משפט 

שלום 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 484, מיום י"ג בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010(, עמ' 358 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ע, עמ' 310   1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2
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אין באמור בסעיף קטן )ג( כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על  )ד( 
החלטה כאמור באותו סעיף קטן במסגרת ערעור על פסק הדין 

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ובסעיף 8)ד( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-)ה(  )1(
32006, לא תינתן רשות ערעור על החלטת בית משפט מחוזי לאשר תובענה 
ייצוגית לפי פרט 5 לתוספת השנייה לחוק האמור או לאשר תביעה נגזרת לפי 

סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 

לבקשת בעל דין, יקיים בית המשפט דיון חוזר בהחלטה כאמור בפסקה )1(   )2(
בהרכב של שלושה שופטים; מצא ההרכב כי בקשה לדיון חוזר מעלה עניין שיש 
בו חשיבות, רגישות או חידוש מיוחדים, רשאי הוא להורות על העברת הדיון 
בו לבית המשפט העליון אשר ידון בבקשה לדיון חוזר כאילו היתה ערעור על 

ההחלטה; על החלטת ההרכב לפי פסקה זו לא תינתן רשות ערעור  

אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער   )3(
על החלטה כאמור בפסקה )1( במסגרת ערעור על פסק הדין " 

אחרי סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא: 4 הוספת סימן ב'1

"סימן ב'1: מחלקה כלכלית

בסימן זה  -42א הגדרות

"החלטה של רשות" - כהגדרתה בחוק בתי המשפט לעניינים 
מינהליים;

"חוק הבוררות" - חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 4;

"חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים" - חוק בתי המשפט 
לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 5;

בנאמנות,  משותפות  השקעות  חוק   - ההשקעות"  "חוק 
התשנ"ד-1994  6;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;

"חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995  7;

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  8; 

"חוק תובענות ייצוגיות" - חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-
; 2006

"רשות" - לרבות בורסה לניירות ערך כהגדרתה בחוק ניירות 
ערך 

עניין כלכלי הוא כל אחד מהעניינים המפורטים להלן, 42ב  עניין כלכלי  )א( 
למעט תביעה אזרחית שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך 

לדון בה - 

ס"ח התשס"ו, עמ' 264   3

ס"ח התשכ"ח, עמ' 184   4

ס"ח התש"ס, עמ' 190    5

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308   6

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416   7

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234   8

אין באמור בסעיף קטן )ג( כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על  )ד( 
החלטה כאמור באותו סעיף קטן במסגרת ערעור על פסק הדין 

על אף האמור בסעיף קטן )ב( ובסעיף 8)ד( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-)ה(  )1(
32006, לא תינתן רשות ערעור על החלטת בית משפט מחוזי לאשר תובענה 
ייצוגית לפי פרט 5 לתוספת השנייה לחוק האמור או לאשר תביעה נגזרת לפי 

סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 

לבקשת בעל דין, יקיים בית המשפט דיון חוזר בהחלטה כאמור בפסקה )1(   )2(
בהרכב של שלושה שופטים; מצא ההרכב כי בקשה לדיון חוזר מעלה עניין שיש 
בו חשיבות, רגישות או חידוש מיוחדים, רשאי הוא להורות על העברת הדיון 
בו לבית המשפט העליון אשר ידון בבקשה לדיון חוזר כאילו היתה ערעור על 

ההחלטה; על החלטת ההרכב לפי פסקה זו לא תינתן רשות ערעור  

אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער   )3(
על החלטה כאמור בפסקה )1( במסגרת ערעור על פסק הדין " 

הוספת סימן ב'1אחרי סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא: 4 

"סימן ב'1: מחלקה כלכלית

בסימן זה  -42א הגדרות

"החלטה של רשות" - כהגדרתה בחוק בתי המשפט לעניינים 
מינהליים;

"חוק הבוררות" - חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 4;

"חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים" - חוק בתי המשפט 
לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 5;

בנאמנות,  משותפות  השקעות  חוק   - ההשקעות"  "חוק 
התשנ"ד-1994  6;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 ;

"חוק הייעוץ" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995  7;

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  8; 

"חוק תובענות ייצוגיות" - חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-
; 2006

"רשות" - לרבות בורסה לניירות ערך כהגדרתה בחוק ניירות 
ערך 

עניין כלכלי הוא כל אחד מהעניינים המפורטים להלן, 42ב  עניין כלכלי  )א( 
למעט תביעה אזרחית שבית המשפט לענייני משפחה מוסמך 

לדון בה - 
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עניין אזרחי לפי כל אחד מהחוקים המפורטים   )1(
להלן:

חוק ניירות ערך, למעט הליכים לפי סעיפים  )א( 
56א)ב(, 56א1)ב(, 56ב)ב()1(, )ז(, )ח( ו–)ט(, 56ב1)ב( 

ו–56ג1 לחוק האמור;

חוק ההשקעות; )ב( 

חוק הייעוץ; )ג( 

בסעיף  המנויות  החברות  חוק  הוראות  )ד( 
40)5(, למעט עניין אזרחי לפי פרק ראשון א' לחלק 
התשיעי וסעיף 362 לחוק האמור ועניין אזרחי 
בהליך  האמור  לחוק  ו–351   350 סעיפים  לפי 

פשרה או הסדר שמטרתו הבראת חברה;

חדש[  9,  ]נוסח  הנזיקין  לפקודת   63 סעיף  )ה( 
החוקים  אחד  לפי  חובה  הפרת  של  בעילה 

כמפורט בפסקאות משנה )א( עד )ד(;

תביעה נגזרת כהגדרתה בחוק החברות;  )2(

עניין אזרחי בקשר לזכויות או לחובות של בעלי   )3(
מניות בחברה ככאלה, המוסדרים בתקנון החברה או 

בחוזה אחר;

בקשה לאישור תובענה ייצוגית ותובענה ייצוגית,   )4(
לפי פרט 5 שבתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות;

29ב  ערעור על פסק בוררות כמשמעותו בסעיף   )5(
)1(  לחוק הבוררות, שהוא עניין כלכלי לפי פסקאות 

עד )4(;

עניין אזרחי שהוא בסמכות בית משפט שלום לפי   )6(
סעיף 51)א()2( או )3( או בסמכות בית המשפט המחוזי 
לפי סעיף 40, הכרוך בעניין כלכלי כאמור בפסקאות )1( 
עד )5(, ובלבד שנושאם אחד או שהם נובעים מאותן 
נסיבות ושחלקו של העניין הכלכלי הוא משמעותי; לא 
היה חלקו של העניין הכלכלי משמעותי, רשאי בית 
המשפט להעביר גם את העניין הכלכלי לבית המשפט 
המוסמך לדון בעניין האזרחי כדי שידון בהם יחדיו, אם 
לדעתו הנזק מפיצול הדיון עולה על התועלת מקיום 
הדיון בפניו; בית המשפט שאליו הועברה תובענה לפי 

סעיף זה לא יעבירנה עוד;

תביעה שכנגד לתביעה שהיא עניין כלכלי כאמור   )7(
שהן  או  אחד  שנושאן  ובלבד   ,)6( עד   )1( בפסקאות 
נובעות מאותן נסיבות; לא היה חלקו של העניין הכלכלי 
בתביעות משמעותי, רשאי בית המשפט להעבירן לבית

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266   9
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המשפט שהיה מוסמך לדון בהן אלמלא היתה התביעה 
המקורית עניין כלכלי, כדי שידון בהן יחדיו, אם לדעתו 
הנזק מפיצול הדיון עולה על התועלת מקיום הדיון 
לפניו; בית המשפט שאליו הועברו תביעות לפי סעיף 

זה לא יעבירן עוד;

אישום הכולל עבירת ניירות ערך כהגדרתה בחוק   )8(
ניירות ערך או עבירה לפי חוק הייעוץ, אלא אם כן 
החליט פרקליט המדינה או פרקליט המחוז להעמיד 

עליהן אדם לדין לפני בית משפט שלום 

שר המשפטים, רשאי בצו, בהסכמת נשיא בית המשפט  )ב( 
העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לקבוע 

עניינים נוספים כעניין כלכלי 

עניין כלכלי-מינהלי הוא עתירה נגד החלטה של רשות 42ג עניין כלכלי-מינהלי )א( 
לפי הוראות חוק ניירות ערך למעט החלטות הבורסה בשיפוט 
משמעתי כאמור בסעיף 47)א( לחוק האמור, חוק ההשקעות, 
חוק הייעוץ למעט לפי פרק ז' לחוק האמור, וחוק החברות למעט 
החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות הנוגעת לחברה 

לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק האמור, והכל למעט -

64)א()1(  סעיף  הוראות  לגביה  שחלות  החלטה   )1(
התשמ"ב- משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק 

;10 1982

עניינו  בה  המבוקש  העיקרי  שהסעד  עתירה   )2(
התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן 

או מתן צו להתקין תקנות;

החלטה לפי סעיפים 46 ו–46א לחוק ניירות ערך   )3(
שעניינה קביעת תקנון הבורסה, הנחיות או הנחיות 

זמניות, לרבות החלטה על שינוים או על ביטולם 

שר המשפטים, רשאי בצו, בהסכמת נשיא בית המשפט  )ב( 
העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לקבוע 
חוקים נוספים שעתירה על החלטת רשות לפיהם היא עניין 

כלכלי-מינהלי 

מחלקה כלכלית 
בבית המשפט 

 המחוזי 
בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו תוקם מחלקה 42ד   )א( 
כלכלית   

נשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיאי בתי  )ב( 
בית  של  שופטים  יקבע  בדבר  הנוגעים  המחוזיים  המשפט 
משפט מחוזי שהם בעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום, למחלקה 

הכלכלית 

תקופת הכהונה של שופט המחלקה הכלכלית תהיה  )ג( 
של  נוספות  כהונה  לתקופות  להאריכה  וניתן  שנים  ארבע 
ארבע שנים כל אחת, ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה 

יותר בהתאם לצורכי בית המשפט 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   10

המשפט שהיה מוסמך לדון בהן אלמלא היתה התביעה 
המקורית עניין כלכלי, כדי שידון בהן יחדיו, אם לדעתו 
הנזק מפיצול הדיון עולה על התועלת מקיום הדיון 
בפניו; בית המשפט שאליו הועברו תביעות לפי סעיף 

זה לא יעבירן עוד;

אישום הכולל עבירת ניירות ערך כהגדרתה בחוק   )8(
ניירות ערך או עבירה לפי חוק הייעוץ, אלא אם כן 
החליט פרקליט המדינה או פרקליט המחוז להעמיד 

עליהן אדם לדין לפני בית משפט שלום 

שר המשפטים, רשאי בצו, בהסכמת נשיא בית המשפט  )ב( 
העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לקבוע 

עניינים נוספים כעניין כלכלי 

עניין כלכלי-מינהלי הוא עתירה נגד החלטה של רשות 42ג עניין כלכלי-מינהלי )א( 
לפי הוראות חוק ניירות ערך למעט החלטות הבורסה בשיפוט 
משמעתי כאמור בסעיף 47)א( לחוק האמור, חוק ההשקעות, 
חוק הייעוץ למעט לפי פרק ז' לחוק האמור, וחוק החברות למעט 
החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות הנוגעת לחברה 

לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק האמור, והכל למעט -

64)א()1(  סעיף  הוראות  לגביה  שחלות  החלטה   )1(
התשמ"ב- משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק 

;10 1982

עניינו  בה  המבוקש  העיקרי  שהסעד  עתירה   )2(
התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן 

או מתן צו להתקין תקנות;

החלטה לפי סעיפים 46 ו–46א לחוק ניירות ערך   )3(
שעניינה קביעת תקנון הבורסה, הנחיות או הנחיות 

זמניות, לרבות החלטה על שינוים או על ביטולם 

שר המשפטים, רשאי בצו, בהסכמת נשיא בית המשפט  )ב( 
העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לקבוע 
חוקים נוספים שעתירה על החלטת רשות לפיהם היא עניין 

כלכלי-מינהלי 

מחלקה כלכלית 
בבית המשפט 

 המחוזי 
בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו תוקם מחלקה 42ד   )א( 
כלכלית   

נשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיאי בתי  )ב( 
בית  של  שופטים  יקבע  בדבר  הנוגעים  המחוזיים  המשפט 
משפט מחוזי שהם בעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום, למחלקה 

הכלכלית 

תקופת הכהונה של שופט המחלקה הכלכלית תהיה  )ג( 
של  נוספות  כהונה  לתקופות  להאריכה  וניתן  שנים  ארבע 
ארבע שנים כל אחת, ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה 

יותר בהתאם לצורכי בית המשפט 
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שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, יקבע  )ד( 
בצו את המספר המרבי של השופטים במחלקה הכלכלית 

סמכות המחלקה 
הכלכלית 

המחלקה 42ה   שופטי  לפני  אלא  יידונו  לא  אלה  עניינים  )א( 
הכלכלית -

עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף 42ב, שבסמכות   )1(
בית משפט מחוזי שהוקמה בו מחלקה כלכלית;

עניין כלכלי-מינהלי כמשמעותו בסעיף 42ג    )2(

המחלקה הכלכלית תדון בעניין כלכלי-מינהלי כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א()2( לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 

רשם או שופט של בית משפט מחוזי מוסמך לדון )ג(  )1(
בעניינים שבסמכות רשם לפי חוק, אף אם הסמכות 
סעיף לפי  הכלכלית  למחלקה  נתונה  בתובענה   לדון 

קטן )א( 

ערעור על החלטה אחרת של רשם כאמור בסעיף   )2(
קטן זה יידון לפני שופט המחלקה הכלכלית "

בסעיף 51 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 51

בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )1()א(, אחרי "שאינה עולה על שבע שנים; למעט" יבוא "עבירות  )א( 
שהן עניין כלכלי לפי סעיף 42ב)א()8(, למעט";

בפסקה )1()ב(, אחרי "לתקופה העולה על שבע שנים" יבוא "ועבירות שהן  )ב( 
עניין כלכלי לפי סעיף 42ב)א()8(";

בפסקה )4(, בסופה יבוא "היתה התביעה שכנגד עניין כלכלי כמשמעותו  )ג( 
42ב, רשאי בית המשפט להעביר את התביעות לבית המשפט שהיה  בסעיף 
מוסמך לדון בתביעה שכנגד אם ראה כי חלקו של העניין הכלכלי בתביעות 

משמעותי;"; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א()2( ו–)3(, בית משפט שלום לא ידון בעניין 
כלכלי כמשמעותו בסעיף 42ב, אלא בתביעה שכנגד לפי הוראת סעיף קטן )א()4( 

או אם הועבר אליו מבית המשפט המחוזי לפי הוראות סעיף 42ב)א()6( או )7( "

בסעיף 52 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ג( יבוא:6 תיקון סעיף 52

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תינתן רשות ערעור - ")ג( 

על סוגי החלטות ששר המשפטים קבע, בצו, באישור ועדת החוקה חוק   )1(
ומשפט של הכנסת; נקבע סוג החלטה בצו כאמור, יחול הצו על החלטה שהתקבלה 

לאחר תחילתו;  

על החלטת בית משפט שלום בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי   )2(
42ב, אם לאו, ואולם תינתן רשות ערעור על החלטת בית  כמשמעותו בסעיף 
שבית  היא  ההחלטה  תוצאת  אם  כלכלי  עניין  אינו  מסוים  עניין  כי  המשפט 

המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום 

אין באמור בסעיף קטן )ג( כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על  )ד( 
החלטה כאמור באותו סעיף קטן במסגרת ערעור על פסק הדין "
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בסעיף 96 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:7 תיקון סעיף 96

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, החלטת רשם בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין 
42ג, אם  42ב או עניין כלכלי-מינהלי כמשמעותו בסעיף  כלכלי כמשמעותו בסעיף 
לאו, אינה ניתנת לערעור, ואולם החלטת רשם כי עניין מסוים אינו עניין כלכלי ניתנת 
לערעור אם תוצאת ההחלטה היא שבית המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום; אין 
באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על החלטה 

כאמור במסגרת ערעור על פסק הדין "

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 49

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000  11 - 8 

בסעיף 12)ב(, בהגדרה "החלטה אחרת", בפסקה )3א(, בסופה יבוא "למעט החלטה   )1(
בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41)ג()2( לחוק 

בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984;";

בתוספת הראשונה -   )2(

בפרט 6, במקום "עמותות -" יבוא "עמותות וחברות לתועלת הציבור - )1("  )א( 
ובסופו יבוא:  

החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות,   )2("
התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם 
ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע 
בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין 
אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי 

סעיף 345יט לחוק האמור ";

בפרט 21, פסקה )18( - תימחק; )ב( 

בפרט 32, פסקה )3( - תימחק  )ג( 

תיקון חוק ניירות 
ערך - מס' 43

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 12 - 9 

סעיף 14א - בטל;  )1(

בסעיף 36ג)ב(, המילה "המחוזי" - תימחק;  )2(

בסעיף 38, בכל מקום, המילה "המחוזי" - תימחק;  )3(

בסעיף 47 -   )4(

במקום כותרת השוליים יבוא "ערעור ועתירה על החלטות הבורסה"; )א( 

בסעיף קטן )א(, המילים "שלא לקבלו כחבר בה או להשעותו או לבטל  )ב( 
חברותו, או על ידי החלטת הבורסה" ו"המחוזי" - יימחקו;

)ב(, במקום "ואינה החלטה תוך כדי המסחר בבורסה, רשאי  בסעיף קטן  )ג( 
לערער עליה לבית המשפט המחוזי" יבוא "שאינה החלטה תוך כדי המסחר 
בבורסה ושאינה החלטה בעניין תקנון או הנחיות, רשאי לעתור על כך למחלקה 
הכלכלית כמשמעותה בסעיף 42ד לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-

1984 13" ובסופו יבוא "לעניין זה, "החלטה בעניין תקנון או הנחיות" - החלטה לפי 
סעיפים 46 ו–46א שעניינה קביעת תקנון הבורסה, הנחיות או הנחיות זמניות, 

לרבות החלטה על שינוים או על ביטולם ";

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התש"ע, עמ' 502   11

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התש"ע, עמ' 536   12

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   13

תיקון סעיף 96בסעיף 96 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:7 

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, החלטת רשם בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין 
42ג, אם  42ב או עניין כלכלי-מינהלי כמשמעותו בסעיף  כלכלי כמשמעותו בסעיף 
לאו, אינה ניתנת לערעור, ואולם החלטת רשם כי עניין מסוים אינו עניין כלכלי ניתנת 
לערעור אם תוצאת ההחלטה היא שבית המשפט המוסמך הוא בית משפט שלום; אין 
באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על החלטה 

כאמור במסגרת ערעור על פסק הדין "

תיקון חוק בתי בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000  11 - 8 
משפט לעניינים 

 מינהליים -
מס' 49

בסעיף 12)ב(, בהגדרה "החלטה אחרת", בפסקה )3א(, בסופה יבוא "למעט החלטה   )1(
בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41)ג()2( לחוק 

בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984;";

בתוספת הראשונה -   )2(

בפרט 6, במקום "עמותות -" יבוא "עמותות וחברות לתועלת הציבור - )1("  )א( 
ובסופו יבוא:  

החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות,   )2("
התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם 
ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע 
בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין 
אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי 

סעיף 345יט לחוק האמור ";

בפרט 21, פסקה )18( - תימחק; )ב( 

בפרט 32, פסקה )3( - תימחק  )ג( 

תיקון חוק ניירות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 12 - 9 
ערך - מס' 43

סעיף 14א - בטל;  )1(

בסעיף 36ג)ב(, המילה "המחוזי" - תימחק;  )2(

בסעיף 38, בכל מקום, המילה "המחוזי" - תימחק;  )3(

בסעיף 47 -   )4(

במקום כותרת השוליים יבוא "ערעור ועתירה על החלטות הבורסה"; )א( 

בסעיף קטן )א(, המילים "שלא לקבלו כחבר בה או להשעותו או לבטל  )ב( 
חברותו, או על ידי החלטת הבורסה" ו"המחוזי" - יימחקו;

)ב(, במקום "ואינה החלטה תוך כדי המסחר בבורסה, רשאי  בסעיף קטן  )ג( 
לערער עליה לבית המשפט המחוזי" יבוא "שאינה החלטה תוך כדי המסחר 
בבורסה ושאינה החלטה בעניין תקנון או הנחיות, רשאי לעתור על כך למחלקה 
הכלכלית כמשמעותה בסעיף 42ד לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-

1984 13" ובסופו יבוא "לעניין זה, "החלטה בעניין תקנון או הנחיות" - החלטה לפי 
סעיפים 46 ו–46א שעניינה קביעת תקנון הבורסה, הנחיות או הנחיות זמניות, 

לרבות החלטה על שינוים או על ביטולם ";
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בסעיף 56ד, המילה "המחוזי" - תימחק   )5(

תיקון חוק השקעות 
משותפות בנאמנות 

- מס' 16

בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 14 -10 

בסעיף 1, ההגדרה "בית המשפט" - תימחק;  )1(

סעיפים 6)ג(, 9)ב(, 13)ב(, 23ח, 25)ד( ו–27)ג( - בטלים;   )2(

בסעיף 28, הסיפה החל במילים "מנהל הקרן רשאי" - תימחק;  )3(

סעיפים 29)ו(, 34)ג(, 35)ב(, 48)ד( ו–72)ח( - בטלים;  )4(

בסעיף 73)ד(, הסיפה החל במילים "על הוראת הרשות" - תימחק;  )5(

בסעיף 78)ז(, הסיפה החל במילים "על הוראת הרשות" - תימחק;  )6(

סעיף 95 - בטל;  )7(

בסעיף 117 -  )8(

במקום סעיף קטן )ג( יבוא: )א( 

אין בהגשת עתירה על דרישה לתשלום קנס אזרחי, כדי לעכב את  ")ג( 
תשלום הקנס, זולת אם בית המשפט הורה אחרת ";

בסעיף קטן )ד(, במקום "התקבל ערעור" יבוא "החליט בית המשפט לקבל  )ב( 
עתירה כאמור בסעיף קטן )ג(, לאחר ששולם קנס אזרחי";

בסעיף 129, סעיף קטן )ג( - בטל   )9(

תיקון חוק הסדרת 
העיסוק בייעוץ 

השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול 

 תיקי השקעות -
מס' 15

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, 11 
התשנ"ה-1995 15, בסעיף 38יא -

במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה על דרישה לתשלום קנס אזרחי";   )1(

סעיף קטן )א( - בטל;   )2(

בסעיף קטן )ב(, במקום "אין בהגשת הערעור" יבוא "אין בהגשת עתירה על דרישה   )3(
לתשלום קנס אזרחי";

בסעיף קטן )ג(, במקום "התקבל הערעור" יבוא "החליט בית המשפט לקבל עתירה   )4(
כאמור בסעיף קטן )ב(, לאחר ששולם קנס אזרחי" 

תיקון חוק החברות 
- מס' 13 

בחוק החברות, התשנ"ט-1999 16 -12 

בסעיף 1, ההגדרה "בית משפט" - תימחק;  )1(

בסעיף 6, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )2(

7, "בית המשפט" - בית המשפט שלו הסמכות לדון  בסעיף זה ובסעיף  ")ד( 
בתובענה";

סימן ג' לפרק שלישי בחלק שני - בטל;  )3(

בסעיף 198, סעיף קטן )ג( - בטל;  )4(

סעיף 345כה - בטל;  )5(

בסעיף 353א, אחרי "רשאי בית המשפט" יבוא "שלו הסמכות לדון בתביעה";  )6(

בסעיף 359)א(, אחרי "לפי סעיף 354" יבוא "הנוגעת לחברה לתועלת הציבור"   )7(

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התש"ע, עמ' 544   14

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התש"ע, עמ' 409   15

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התש"ע, עמ' 544   16
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תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשע"א )15 בדצמבר 2010(, והוא יחול על הליכים 13 תחילה ותחולה 
שהוגשו לבית משפט מיום זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 9(, התש"ע-2010*

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 19ט
בסעיף 19ט -

בסעיף קטן )ג( -  )1(

)1(, בסופה יבוא "ואולם לעניין רשות ציבורית המנויה בטור א'  בפסקה  )א( 
בתוספת השלישית ייקבעו הוראות לעניין החלה בהדרגה כאמור, עד למועד 
הנקוב בטור ב' בתוספת השלישית שבו תחול חובת הנגישות במלואה לעניין 

אותה רשות ציבורית;";

בפסקה )2(, במקום "שש שנים" יבוא "תשע שנים"; )ב( 

בסיפה, אחרי "לענין רשות ציבורית" יבוא "למעט רשות ציבורית המנויה בטור א'  )ג( 
בתוספת השלישית, ולעניין רשות ציבורית כאמור - לא יאוחר מהמועד הנקוב 
בטור ב' בתוספת השלישית לעניין אותה רשות ציבורית" ובמקום "ט"ז בחשוון 

התשע"ג )1 בנובמבר 2012(" יבוא "י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

 ")ג1( שר המשפטים רשאי, באישור הוועדה, להוסיף, בצו, רשות ציבורית לטור א'
בתוספת השלישית ובטור ב' לצדה - את המועד שבו תחול חובת הנגישות 
במלואה לעניין אותה רשות ציבורית, ובלבד שהמועד האמור לא יהיה מאוחר 
מיום כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021( ושצו כאמור יוגש לאישור הוועדה 

עד יום כ"ד בחשוון התשע"א )1 בנובמבר 2010( "

הוספת תוספת 
שלישית

אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת שלישית
)סעיף 19ט(

טור א'
הרשות הציבורית

טור ב'
המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה

כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021("1  רשות מקומית

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 336, מיום כ"ד בתמוז התש"ע )6 ביולי 2010(, עמ' 202 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התש"ע, עמ' 566   1

תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשע"א )15 בדצמבר 2010(, והוא יחול על הליכים 13 
שהוגשו לבית משפט מיום זה ואילך 

תחילה ותחולה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 9(, התש"ע-2010*

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 19ט -

תיקון סעיף 19ט

בסעיף קטן )ג( -  )1(

)1(, בסופה יבוא "ואולם לעניין רשות ציבורית המנויה בטור א'  בפסקה  )א( 
בתוספת השלישית ייקבעו הוראות לעניין החלה בהדרגה כאמור, עד למועד 
הנקוב בטור ב' בתוספת השלישית שבו תחול חובת הנגישות במלואה לעניין 

אותה רשות ציבורית;";

בפסקה )2(, במקום "שש שנים" יבוא "תשע שנים"; )ב( 

בסיפה, אחרי "לענין רשות ציבורית" יבוא "למעט רשות ציבורית המנויה בטור א'  )ג( 
בתוספת השלישית, ולעניין רשות ציבורית כאמור - לא יאוחר מהמועד הנקוב 
בטור ב' בתוספת השלישית לעניין אותה רשות ציבורית" ובמקום "ט"ז בחשוון 

התשע"ג )1 בנובמבר 2012(" יבוא "י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

 ")ג1( שר המשפטים רשאי, באישור הוועדה, להוסיף, בצו, רשות ציבורית לטור א'
בתוספת השלישית ובטור ב' לצדה - את המועד שבו תחול חובת הנגישות 
במלואה לעניין אותה רשות ציבורית, ובלבד שהמועד האמור לא יהיה מאוחר 
מיום כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021( ושצו כאמור יוגש לאישור הוועדה 

עד יום כ"ד בחשוון התשע"א )1 בנובמבר 2010( "

הוספת תוספת אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:2 
שלישית

"תוספת שלישית
)סעיף 19ט(

טור א'
הרשות הציבורית

טור ב'
המועד שבו תחול חובת הנגישות במלואה

כ"ו בחשוון התשפ"ב )1 בנובמבר 2021("1  רשות מקומית

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת
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חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 17(, התש"ע-2010*

בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-1981  1, בסעיף 30, אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 1 תיקון סעיף 30

")א1( על אריזת תכשיר בלא מרשם, למעט תכשיר בלא מרשם הנמכר לפי סעיף 42, 
יסומנו באופן ברור וקריא, גם כל אלה:

בעברית - שם התכשיר; מטרת השימוש; תוויות זהירות כהגדרתן בצו   )1(
הרוקחים )סיווג רעלים, רישומם והחזקתם(, התשל"ג-1972  2; המילים "יש לעיין 

בעלון לצרכן לפני השימוש"; כל סימון אחר שהורה המנהל;

בערבית, באנגלית וברוסית - שם התכשיר; המילים "יש לעיין בעלון לצרכן   )2(
לפני השימוש";

המרכיב הפעיל "  )3(

תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012( 2 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                         
                                 ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס' 58(, התש"ע-2010*

116יט, במקום סעיף1 תיקון סעיף 116יט  בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969  1, בסעיף 
קטן )א( יבוא:

חבר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש חבר, אם התקיים אחד  ")א(  
מאלה:

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, נוכח כי קיימות   )1(
נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו של חבר ועדת הקלפי אשר בשלהן 

נבצר ממנו להצביע בקלפי באזור מגוריו;

הוא שימש חבר באותה קלפי לפחות שש שעות רצופות שבהן היתה הקלפי   )2(
פתוחה להצבעה 

מזכיר ועדת הקלפי יציין בפרוטוקול את שמם ומספר זהותם במרשם האוכלוסין  )א1( 
של חברי ועדת הקלפי שהצביעו בקלפי שבה שימשו חברים, ויאשר כי התקיים האמור 

בסעיף קטן )א()1( או )2(, לפי העניין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 332, מיום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(, עמ' 188 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשס"ח, עמ' 515   1

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 330, מיום ב' בתמוז התש"ע )14 ביוני 2010(, עמ' 183  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשס"ט, עמ' 173    1

ק"ת התשל"ג, עמ' 272   2
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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 94(, התש"ע-2010*

בפקודת התעבורה  1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 61א יבוא:1 הוספת פרק שישי1

"פרק שישי1: סדרי הסעה באוטובוס

לא ייסע אדם באוטובוס בקו שירות, אלא אם כן שילם 61ב כרטיסים )א( 
מראש את דמי נסיעתו ובידו אישור על תשלום דמי הנסיעה, 
שהונפק באמצעות אחד מאמצעי הכרטוס שקבע המפקח על 

התעבורה לעניין זה )בפרק זה - כרטיס( 

נוסע יציג את כרטיסו, לפי דרישה, לפני נציג של בעל  )ב( 
הרישיון להפעלת קו השירות באוטובוס, שהוסמך לעניין פרק 
זה לפי הוראות המפקח על התעבורה )בפרק זה - נציג בעל 

הרישיון(, וימסור לו לפי דרישתו את הכרטיס  

נוסע באוטובוס בקו שירות שלא הציג כרטיס לפי דרישה 61ג חובת הזדהות
כאמור בסעיף 61ב)ב(, חייב למסור את שמו ומענו לנציג בעל 
הרישיון ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת, 

לפי דרישתו 

זיהוי נציג בעל 
רישיון

נציג בעל הרישיון לא ימלא את תפקידו, אלא אם כן הוא 61ד 
לובש מדים המזהים את תפקידו, בצבע ובצורה שלא יהיה 
בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד 

באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו 

הנוסע בלא כרטיס, וכן מי שאינו מציג או שאינו )א(61ה הנוסע בלא כרטיס  )1(
61ב)ב(,  מוסר את כרטיסו לפי דרישה כאמור בסעיף 
חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע לפי 
תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה ברשומות, 

ובלבד שלא יעלה על 180 שקלים חדשים 

המפקח על התעבורה יקבע את התעריף המוגדל   )2(
כאמור בפסקה )1(, בשיעורים שונים, בהתחשב בדמי 
אותה נסיעה ובהתאם לנסיבות, וכן יקבע נסיבות שבהן 

יהיה אדם פטור מתשלום התעריף המוגדל 

הסכום האמור בפסקה )1( יעודכן ב–1 בינואר בכל   )3(
שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני 
יום העדכון לעומת מדד חודש יולי 2008, ויעוגל לשקל 
החדש הקרוב; לעניין זה, "המדד" - מדד המחירים 

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

התעורר ספק בדבר התחנה שבה עלה הנוסע לאוטובוס,  )ב( 
יחושבו דמי הנסיעה מתחנת המוצא של האוטובוס  

התעריף המוגדל לפי סעיף זה ישולם לפי דרישה לנציג  )ג( 
בעל הרישיון 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 348 ועמ' 417 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התש"ע, עמ' 305 

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 94(, התש"ע-2010*

הוספת פרק שישי1בפקודת התעבורה  1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 61א יבוא:1 

"פרק שישי1: סדרי הסעה באוטובוס

לא ייסע אדם באוטובוס בקו שירות, אלא אם כן שילם 61ב כרטיסים )א( 
מראש את דמי נסיעתו ובידו אישור על תשלום דמי הנסיעה, 
שהונפק באמצעות אחד מאמצעי הכרטוס שקבע המפקח על 

התעבורה לעניין זה )בפרק זה - כרטיס( 

נוסע יציג את כרטיסו, לפי דרישה, לפני נציג של בעל  )ב( 
הרישיון להפעלת קו השירות באוטובוס, שהוסמך לעניין פרק 
זה לפי הוראות המפקח על התעבורה )בפרק זה - נציג בעל 

הרישיון(, וימסור לו לפי דרישתו את הכרטיס  

נוסע באוטובוס בקו שירות שלא הציג כרטיס לפי דרישה 61ג חובת הזדהות
כאמור בסעיף 61ב)ב(, חייב למסור את שמו ומענו לנציג בעל 
הרישיון ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת, 

לפי דרישתו 

זיהוי נציג בעל 
רישיון

נציג בעל הרישיון לא ימלא את תפקידו, אלא אם כן הוא 61ד 
לובש מדים המזהים את תפקידו, בצבע ובצורה שלא יהיה 
בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד 

באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו 

הנוסע בלא כרטיס, וכן מי שאינו מציג או שאינו )א(61ה הנוסע בלא כרטיס  )1(
61ב)ב(,  מוסר את כרטיסו לפי דרישה כאמור בסעיף 
חייב לשלם את דמי הנסיעה בעד המרחק שנסע לפי 
תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה ברשומות, 

ובלבד שלא יעלה על 180 שקלים חדשים 

המפקח על התעבורה יקבע את התעריף המוגדל   )2(
כאמור בפסקה )1(, בשיעורים שונים, בהתחשב בדמי 
אותה נסיעה ובהתאם לנסיבות, וכן יקבע נסיבות שבהן 

יהיה אדם פטור מתשלום התעריף המוגדל 

הסכום האמור בפסקה )1( יעודכן ב–1 בינואר בכל   )3(
שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני 
יום העדכון לעומת מדד חודש יולי 2008, ויעוגל לשקל 
החדש הקרוב; לעניין זה, "המדד" - מדד המחירים 

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

התעורר ספק בדבר התחנה שבה עלה הנוסע לאוטובוס,  )ב( 
יחושבו דמי הנסיעה מתחנת המוצא של האוטובוס  

התעריף המוגדל לפי סעיף זה ישולם לפי דרישה לנציג  )ג( 
בעל הרישיון 
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אין בתשלום התעריף המוגדל לפי סעיף זה כדי לגרוע  )ד( 
מהאחריות הפלילית בשל נסיעה באוטובוס בקו שירות בלא 
כרטיס תקף, או בשל אי–הצגה או אי–מסירה של כרטיס לפי 

דרישה כאמור בסעיף 61ב)ב( 

מי שעשה אחת מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61)א()1( 61ו עונשין
לחוק העונשין, התשל"ז-1977 2:

נסע באוטובוס בקו שירות בלא כרטיס תקף המתאים   )1(
לנסיעתו, או שלא הציג או שלא מסר את הכרטיס לפי דרישה 

כאמור בסעיף 61ב)ב(;

סעיף  הוראות  לפי  המוגדל  התעריף  את  שילם  לא   )2(
61ה "

בסעיף 68 לפקודה, אחרי "בסעיפים" יבוא "61ו," 2  תיקון סעיף 68

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

תיקון טעויות בחוק חתימה אלקטרונית )תיקון מס' 2 והוראת שעה(, 
התש"ע-2010*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק חתימה אלקטרונית )תיקון מס' 2 והוראת שעה(, התש"ע-2010 1 )להלן - החוק( -1 

בסעיף 4, בסעיף 14י המובא בו, הסימון ")יג(" - יימחק;  )1(

בסעיף 8)2(, במקום "לענייני" צריך להיות "הוועדה לענייני" ובמקום "המדע" צריך   )2(
להיות "ועדת המדע" 

תחילתו של תיקון הטעויות ביום תחילתו של החוק 2 

ןי"ד באב התש"ע )25 ביולי 2010( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(   *
ס"ח התש"ע, עמ' 558   1
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