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חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה    )4(
להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות )1( עד )3(;";

בסעיף קטן )ב()2()ד(, אחרי "התנאים לתרומה," יבוא "לרבות ההתחייבויות  )ב(  
שנתנה העמותה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין,";

בסעיף 64)א()1(, אחרי "על פי חוק זה" יבוא "או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי    )2(
שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 4,";

בסעיף 64א)א(, אחרי פסקה )7( יבוא:   )3(

הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך   )8("
על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 "

תיקון חוק החברות 
- מס' 15

בחוק החברות, התשנ"ט-1999 5, בסעיף 354)ב1( -10 

בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )ד( יבוא:  )1(

הפרה חובה כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות  ")ה( 
מדינית זרה, התשע"א-42011 ";

בפסקה )5(, ברישה, אחרי "כאמור בפסקאות )1()א(" יבוא "או )ה("   )2(

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

ס"ח התשע"א, עמ'       4

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 270   5

חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'127(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 276 החוק   - )להלן  התשנ"ה-1995  1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 276 - 

במקום כותרת השוליים יבוא "תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול";   )1(

בסעיף קטן )א( -   )2(

חשבון  על  "תשלום  יבוא  לו"  המגיע  התגמול  "את  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף 

לעבוד";

בפסקה )2(, במקום "התגמול" יבוא "התשלום כאמור בפסקה )1("; )ב( 

בפסקה )3(, במקום "התגמול" יבוא "התשלום"  )ג( 

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"א )28 בפברואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 360, מיום ו' בשבט התשע"א )11 בינואר 2011(, עמ' 48 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 355    1

")4( חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה 
להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות )1( עד )3(;";

בסעיף קטן )ב()2()ד(, אחרי "התנאים לתרומה," יבוא "לרבות ההתחייבויות  )ב(  
שנתנה העמותה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין,";

בסעיף 64)א()1(, אחרי "על פי חוק זה" יבוא "או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי    )2(
שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 4,";

בסעיף 64א)א(, אחרי פסקה )7( יבוא:   )3(

הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך   )8("
על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 "

תיקון חוק החברות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 5, בסעיף 354)ב1( -10 
- מס' 15

בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )ד( יבוא:  )1(

הפרה חובה כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות  ")ה( 
מדינית זרה, התשע"א-42011 ";

בפסקה )5(, ברישה, אחרי "כאמור בפסקאות )1()א(" יבוא "או )ה("   )2(

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

ס"ח התשע"א, עמ' 362   4

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 270   5

חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'127(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1  החוק   - )להלן  התשנ"ה-1995  1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 276 - 

תיקון סעיף 276

במקום כותרת השוליים יבוא "תשלום תגמול או תשלום על חשבון תגמול";   )1(

בסעיף קטן )א( -   )2(

חשבון  על  "תשלום  יבוא  לו"  המגיע  התגמול  "את  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף 

לעבוד";

בפסקה )2(, במקום "התגמול" יבוא "התשלום כאמור בפסקה )1("; )ב( 

בפסקה )3(, במקום "התגמול" יבוא "התשלום"  )ג( 
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במקום סעיף 280 לחוק העיקרי יבוא:2 החלפת סעיף 280

"העברת תגמול 
באמצעות מעביד

המוסד יעביר למעביד של עובד כאמור בסעיף 276)א(, 280  )א( 
את סכום התגמול המגיע לעובד  

המעביד יעביר לעובד את יתרת התגמול; בסעיף זה,  )ב( 
"יתרת התגמול" - ההפרש שבין התגמול שהועבר למעביד 
לפי סעיף קטן )א( ובין התשלום ששילם מעביד לעובד על 
חשבון התגמול לפי סעיף 276)א(, למעט סכום ששילם לעובד 
עקב עבודתו או סכום שהיה משלם לו בין שהוסיף לעבוד 

ובין שנעדר מעבודתו 

דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה, והמעביד יעבירו  )ג( 
לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו של העובד 
בסעיף כאמור  למעביד  התגמול  הועבר  שבו  החודש   בעד 

קטן )א( "

 תיקון חוק
 הגנת השכר -

מס' 26

בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958  2, בתוספת, בפרט 5)3(, במקום "ודמי מחלה" יבוא "דמי 3 
מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור" 

חוק זה יחול על תגמול המגיע בעד ימי שירות מילואים לפי החוק העיקרי, לגבי תקופת 4 תחולה
שירות המילואים שחלה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, אף אם החלה ערב תחילתו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ          
             שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשס"ט, עמ' 314   2
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