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חוק לתיקון פקודת הרופאים )מס' 10(, התש"ע-2010*

בפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-1976 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 4 -1 תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )4( יבוא:  )1(

הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית ";  )5("

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )2(

")א2(   השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות 
לעניין הידע הבסיסי בשפה העברית "

תחילתו של חוק זה 30 חודשים מיום פרסומו )בסעיף זה - יום התחילה(, והוא יחול 2 תחילה ותחולה
על בקשה לרישיון לפי הפקודה שהוגשה מיום התחילה ואילך 

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 זכויות החולה )תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4, האמור בו יסומן 1 תיקון סעיף 4
")א(" ואחריו יבוא:

מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם אין רואים  ")ב( 
הפליה לפי סעיף זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים "

בסעיף 28א לחוק העיקרי, במקום "4" יבוא "4)א(" 2 תיקון סעיף 28א

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 רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-2010*

בחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 1, בהגדרה "פעולת רישום", בפסקה )2(, במקום "לפי סעיף 8)ב(" יבוא "להבטחת 

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 348 ועמ' 589 

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשס"ט, עמ' 331   1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 304, מיום י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(, עמ' 98 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשס"ז, עמ' 375   1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 287, מיום ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(, עמ' 36 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשס"ח, עמ' 729   1
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תשלום הלוואה שניתנה על ידי המדינה, או על פי הסכם עם המדינה, לשם מימון 
הקמת השיכון הציבורי," 

 בסעיף 1א)א( לחוק העיקרי, במקום "הכל אם בנייתם החלה לפני כ"ט בטבת התשנ"ה2 תיקון סעיף 1א
)1 בינואר 1995(, או אם נכללו" יבוא "ושנכללו" ובמקום "י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 

1998(" יבוא "י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(" 

ביטול סעיפים 2 עד     
5 ו–8 עד 11

סעיפים 2 עד 5 ו–8 עד 11 לחוק העיקרי - בטלים 3 

במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:4 החלפת סעיף 12

אושרו בניינים כשיכון ציבורי לפי האמור בסעיף 1א, ישמש 12 "ראיות
האישור ראיה חותכת לכך שהבניינים הוקמו על ידי המדינה 
או מטעמה או ביוזמתה, נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק 
 ,)2009 בדצמבר   31( התש"ע  בטבת  י"ד  יום  עד  התכנון 

ושבנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית "

תיקון חוק התכנון 
והבניה - מס' 93

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965  2 )להלן - חוק התכנון והבניה(, אחרי סעיף 11א 5 
יבוא:

"ועדת משנה 
לרישום שיכונים 

ציבוריים

בסעיף זה - 11א1  )א( 

"שיכון ציבורי" - מקרקעין שאושרו כשיכון ציבורי בידי שר 
הבינוי והשיכון בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק רישום 

שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964 3;

"תכנית לשיכון ציבורי" -  תכנית מיתאר מקומית או תכנית 
אחד  ציבורי  שיכון  של  תחומו  על  החלה  מפורטת 
או יותר ברשות מקומית אחת, למעט תכנית כאמור 
לפי  כהגדרתו  שיתופי  יישוב  של  בתחומו  החלה 
פקודת המועצות המקומיות  4, והכוללת הוראות של 
תכנית מפורטת, הדרושות כדי לאפשר רישום בפנקסי 
חדשה  חלוקה  או  למגרשים  חלוקה  של  המקרקעין 
של הקרקע שנבנה עליה שיכון ציבורי או המיועדת 

להקמת שיכון כאמור, ואת אלה בלבד 

בכל מחוז תוקם, מבין חברי הוועדה המחוזית, ועדת  )ב( 
משנה לעניין תכניות לשיכונים ציבוריים )בסעיף זה - ועדה 

משנה לרישום שיכונים ציבוריים(, וזה הרכבה:

יושב ראש הוועדה המחוזית והוא יהיה היושב   )1(
ראש;

נציג שר המשפטים;  )2(

נציג שר הבינוי והשיכון;  )3(

נציג השר להגנת הסביבה;  )4(

חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות, שימנה שר   )5(
הפנים;

מתכנן המחוז;  )6(

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ט, עמ' 330   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   4

תשלום הלוואה שניתנה על ידי המדינה, או על פי הסכם עם המדינה, לשם מימון 
הקמת השיכון הציבורי," 

 בסעיף 1א)א( לחוק העיקרי, במקום "הכל אם בנייתם החלה לפני כ"ט בטבת התשנ"ה2 
)1 בינואר 1995(, או אם נכללו" יבוא "ושנכללו" ובמקום "י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 

1998(" יבוא "י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(" 

תיקון סעיף 1א

ביטול סעיפים 2 סעיפים 2 עד 5 ו–8 עד 11 לחוק העיקרי - בטלים 3 
עד ו–8 עד 11

החלפת סעיף 12במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:4 

אושרו בניינים כשיכון ציבורי לפי האמור בסעיף 1א, ישמש 12 "ראיות
האישור ראיה חותכת לכך שהבניינים הוקמו על ידי המדינה 
או מטעמה או ביוזמתה, נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק 
 ,)2009 בדצמבר   31( התש"ע  בטבת  י"ד  יום  עד  התכנון 

ושבנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית "

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965  2 )להלן - חוק התכנון והבניה(, אחרי סעיף 11א 5 
יבוא:

תיקון חוק התכנון 
והבניה - מס' 93

"ועדת משנה 
לרישום שיכונים 

ציבוריים

בסעיף זה - 11א1  )א( 

"שיכון ציבורי" - מקרקעין שאושרו כשיכון ציבורי בידי שר 
הבינוי והשיכון בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק רישום 

שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964 3;

"תכנית לשיכון ציבורי" -  תכנית מיתאר מקומית או תכנית 
אחד  ציבורי  שיכון  של  תחומו  על  החלה  מפורטת 
או יותר ברשות מקומית אחת, למעט תכנית כאמור 
לפי  כהגדרתו  שיתופי  יישוב  של  בתחומו  החלה 
פקודת המועצות המקומיות  4, והכוללת הוראות של 
תכנית מפורטת, הדרושות כדי לאפשר רישום בפנקסי 
חדשה  חלוקה  או  למגרשים  חלוקה  של  המקרקעין 
של הקרקע שנבנה עליה שיכון ציבורי או המיועדת 

להקמת שיכון כאמור, ואת אלה בלבד 

בכל מחוז תוקם, מבין חברי הוועדה המחוזית, ועדת  )ב( 
משנה לעניין תכניות לשיכונים ציבוריים )בסעיף זה - ועדה 

משנה לרישום שיכונים ציבוריים(, וזה הרכבה:

יושב ראש הוועדה המחוזית והוא יהיה היושב   )1(
ראש;

נציג שר המשפטים;  )2(

נציג שר הבינוי והשיכון;  )3(

נציג השר להגנת הסביבה;  )4(

חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות, שימנה שר   )5(
הפנים;

מתכנן המחוז;  )6(
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נציג רשות מקרקעי ישראל   )7(

הודעה על הקמת ועדה כאמור בסעיף קטן )ב( תפורסם  )ג( 
ברשומות 

לדיוני ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יוזמן דרך  )ד( 
קבע מנהל המרכז למיפוי ישראל או נציגו מקרב עובדי המרכז 

למיפוי ישראל 

לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות  )ה( 
כל הסמכויות של ועדה מחוזית ושל ועדה מקומית הדרושות 
לשם אישור תכניות שיכונים ציבוריים או אישור תשריטי 
חלוקה בהתאם להוראות פרק ד', וליושב ראש ועדת משנה 
לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות הסמכויות של יושב 

ראש ועדה מקומית לפי סעיפים 125 ו–141 

דין החלטת ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים כדין  )ו( 
החלטת ועדה מחוזית, והוראות סעיפים 11ד ו–11ה לא יחולו 

על ההחלטה 

בכפוף להוראות סעיף קטן )ח(, אין בסמכויות הנתונות  )ז( 
כדי  זה,  בסעיף  ציבוריים  שיכונים  לרישום  משנה  לוועדת 
לגרוע מהסמכויות הנתונות לוועדה מקומית, לאשר כל תכנית 

או תשריט לפי כל דין 

החליטה ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים )ח(  )1(
על הפקדת תכנית לשיכון ציבורי, לא תחליט ועדה 
מקומית, בתוך חמש שנים ממועד ההחלטה האמורה, 
חלקה,  או  כולה  החלה,  אחרת  תכנית  הפקדת  על 
בתחום התכנית לשיכון ציבורי, שיש בה כדי לסתור את 
התכנית לשיכון ציבורי, עד שתאושר התכנית לשיכון 

ציבורי או עד שתתקבל החלטה שלא לאשרה 

על  מחוזית  ועדה  או  מקומית  ועדה  החליטה   )2(
הפקדת תכנית )בפסקה זו - התכנית הראשונה(, לא 
תחליט ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים, בתוך 
הפקדת  על  האמורה,  ההחלטה  ממועד  שנים  חמש 
תכנית לשיכון ציבורי החלה, כולה או חלקה, בתחום 
התכנית הראשונה, שיש בה כדי לסתור את התכנית 
עד  או  הראשונה  התכנית  שתאושר  עד  הראשונה, 

שתתקבל החלטה שלא לאשרה "

תחולה והוראות 
מעבר

על אף הוראות סעיפים 1 עד 4 לחוק זה, הוראות החוק העיקרי, כנוסחו ערב 6  )א( 
תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול לגבי -

תכניות שיכון ציבורי שאושרו לפני תחילתו של חוק זה, או שהדיון בהן   )1(
בוועדת התיאום לפי סעיף 3 לחוק העיקרי החל לפני יום התחילה האמור;
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ועדת  של  הקמתה  בדבר  הודעה  ברשומות  פורסמה  טרם  שלגביו  מחוז   )2(
 משנה לרישום שיכונים ציבוריים לפי סעיף 11א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו

בסעיף 5 לחוק זה 

הוראות סעיף 11א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו על  )ב( 
תכניות שיכונים ציבוריים שהוגשו לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים ביום 

תחילתו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס א י ט א ל  א י ר א
שר הבינוי והשיכון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה )מס' 3(, התש"ע-2010*

בפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 10, במקום 1 תיקון סעיף 10
"בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" 

בסעיף 18)ב( לפקודה, אחרי פסקה )2( יבוא:2 תיקון סעיף 18

לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר ")3( )א( 
בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא 
כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של 
נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  2, 

או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור 

היתר לפי פסקת משנה )א( יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם  )ב( 
המועצה, עם הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, 
המנוי  הכלכלה  ענף  מצוי  סמכותו  בתחום  אשר  השר  ועם  התשמ"ח-1988 3, 
בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, 

ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות להביע את עמדתו 

בהיתר לפי פסקת משנה )א( יפורטו שם התאגיד, נושא הדוח, התשובה או  )ג( 
הידיעות וסוגי הפרטים שפרסומם יותר, והתנאים לפרסומם ככל שישנם  

ראש הממשלה רשאי, על פי המלצת הסטטיסטיקן ובאישור ועדת הכלכלה  )ד( 
של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת השניה " 

בתוספת לפקודה, בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה" 3 תיקון התוספת

 הוספת תוספת
שניה

אחרי התוספת הראשונה לפקודה יבוא:4 

התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 450, מיום ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(, עמ' 776 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשס"ח, עמ' 532   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128   2

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128   3

ועדת  של  הקמתה  בדבר  הודעה  ברשומות  פורסמה  טרם  שלגביו  מחוז   )2(
 משנה לרישום שיכונים ציבוריים לפי סעיף 11א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו

בסעיף 5 לחוק זה 

הוראות סעיף 11א1 לחוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו על  )ב( 
תכניות שיכונים ציבוריים שהוגשו לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים ביום 

תחילתו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס א י ט א ל  א י ר א
שר הבינוי והשיכון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה )מס' 3(, התש"ע-2010*

בפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 10, במקום 1 
"בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה" 

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 18בסעיף 18)ב( לפקודה, אחרי פסקה )2( יבוא:2 

לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר ")3( )א( 
בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא 
כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של 
נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981  2, 

או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור 

היתר לפי פסקת משנה )א( יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם  )ב( 
המועצה, עם הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, 
המנוי  הכלכלה  ענף  מצוי  סמכותו  בתחום  אשר  השר  ועם  התשמ"ח-1988 3, 
בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, 

ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות להביע את עמדתו 

בהיתר לפי פסקת משנה )א( יפורטו שם התאגיד, נושא הדוח, התשובה או  )ג( 
הידיעות וסוגי הפרטים שפרסומם יותר, והתנאים לפרסומם ככל שישנם  

ראש הממשלה רשאי, על פי המלצת הסטטיסטיקן ובאישור ועדת הכלכלה  )ד( 
של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת השניה " 
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