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חוק העונשין )תיקון מס' 119(, התשע"ה-2015*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 275 יבוא:1 הוספת סעיף 275א

"הפרעה לשוטר 
בנסיבות מחמירות

המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי 275א 
את  ממלא  כשהוא  לשוטר  להפריע  במטרה  משטרתי,  רכב 

תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו - מאסר חמש שנים "
בסעיף 332 לחוק העיקרי, פסקה )3( - תימחק 2 תיקון סעיף 332

אחרי סעיף 332 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 332א

 "יידוי או ירי של
אבן או חפץ אחר 

לעבר כלי תחבורה

המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה 332א  )א( 
בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של הנוסע 
בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, או 
שיש בו כדי לפגוע בכלי התחבורה בנסיבות שיש בהן כדי 

לעורר פחד או בהלה, דינו - מאסר עשר שנים 

המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה  )ב( 
בנסיעה, באופן שיש בו כדי לסכן את בטיחותו של הנוסע 
בכלי התחבורה או את מי שנמצא בקרבת כלי התחבורה, 
במטרה לפגוע בנוסע או במי שנמצא בקרבה כאמור, דינו - 

מאסר עשרים שנים "
תיקון חוק בתי 

המשפט - מס' 79
א',4  בחלק  הראשונה,  בתוספת  התשמ"ד-1984  2,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי   בחוק 

בפרט 1, במקום "עד 332" יבוא "עד 332א" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015*

בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-1 תיקון סעיף 23
2011  1, בסעיף 23, במקום "ט"ו באב התשע"ה )31 ביולי 2015(" יבוא "ב' באדר התשע"ז 

)28 בפברואר 2017(" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר לביטחון הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2015 ביולי   27( התשע"ה  באב  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 929, מיום י"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי 2015(, עמ' 752 

ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשע"ג, עמ' 113   1

התקבל בכנסת ביום ד' באב התשע"ה )20 ביולי 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 897, מיום י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(, עמ' 122 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 32   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ה, עמ' 180   2

ספר החוקים 2496, י"ג באב התשע"ה, 2015 7 29
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חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 51 והוראת שעה(, התשע"ה-2015*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 67, אחרי סעיף 1 תיקון סעיף 67
קטן )א1( יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח ")א2(  )1(
לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים תהיה 
חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן )א( תקופת דיווח ארוכה 
יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת 
עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, 

לפי סעיף קטן )א( 

הוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן )א( לעניין תקופת הדיווח יחולו   )2(
לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים "

בסעיף 126 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 126

הסכום שנקבע בסעיף 67)א2( יותאם ב–1 בספטמבר של כל שנה )בסעיף קטן זה -  ")ד( 
יום העדכון( לעליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם 
לאחרונה לפני יום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום המותאם יעוגל ל–5,000 השקלים 

החדשים הקרובים " 

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(, יקראו 3 הוראת שעה
את החוק העיקרי כך: 

במקום סעיף 67א יבוא:  )1(

"דוח מיוחד לעוסק 
החייב בדיווח מפורט

עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א)ז( יגיש, 67א  )א( 
נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, בתוך 15 
ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר 

שיורה המנהל 

עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן )א( במקום  )ב( 
הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתיאומים ובתנאים 
שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שבו יש להגיש דוח 

תקופתי לפי חוק זה 

המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם  )ג( 
האמור בסעיף 69א)ז(, מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף, וכן 
רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, דרך כלל או במקרה 
מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת 

בנסיבות העניין ";

בסעיף 69א -  )2(

יבוא  "התקופתי"  ובמקום  "מיוחד"  יבוא  "תקופתי"  במקום  מקום,  בכל  )א( 
"המיוחד";

בסעיף קטן )א(, המילים "על אף האמור בסעיף 69," - לא ייקראו; )ב( 

אחרי סעיף קטן )ז( יקראו: )ג( 

בסעיף זה, "תקופת הדוח" - תקופה כאמור בסעיף 67 "; ")ח( 

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 51 והוראת שעה(, התשע"ה-2015*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 67, אחרי סעיף 1 
קטן )א1( יבוא:

תיקון סעיף 67

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח ")א2(  )1(
לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים תהיה 
חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן )א( תקופת דיווח ארוכה 
יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת 
עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, 

לפי סעיף קטן )א( 

הוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן )א( לעניין תקופת הדיווח יחולו   )2(
לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים "

תיקון סעיף 126בסעיף 126 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 

הסכום שנקבע בסעיף 67)א2( יותאם ב–1 בספטמבר של כל שנה )בסעיף קטן זה -  ")ד( 
יום העדכון( לעליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם 
לאחרונה לפני יום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום המותאם יעוגל ל–5,000 השקלים 

החדשים הקרובים " 

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(, יקראו 3 
את החוק העיקרי כך: 

הוראת שעה

במקום סעיף 67א יבוא:  )1(

"דוח מיוחד לעוסק 
החייב בדיווח מפורט

עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א)ז( יגיש, 67א  )א( 
נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, בתוך 15 
ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר 

שיורה המנהל 

עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן )א( במקום  )ב( 
הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתיאומים ובתנאים 
שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שבו יש להגיש דוח 

תקופתי לפי חוק זה 

המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם  )ג( 
האמור בסעיף 69א)ז(, מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף, וכן 
רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, דרך כלל או במקרה 
מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת 

בנסיבות העניין ";

בסעיף 69א -  )2(

יבוא  "התקופתי"  ובמקום  "מיוחד"  יבוא  "תקופתי"  במקום  מקום,  בכל  )א( 
"המיוחד";

בסעיף קטן )א(, המילים "על אף האמור בסעיף 69," - לא ייקראו; )ב( 

אחרי סעיף קטן )ז( יקראו: )ג( 

בסעיף זה, "תקופת הדוח" - תקופה כאמור בסעיף 67 "; ")ח( 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2015 ביולי   27( התשע"ה  באב  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 925, מיום י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(, עמ' 624 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 81   1

ספר החוקים 2496,  י"ג באב התשע"ה, 2015 7 29
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בסעיף 75א -  )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, המילים "בדוח התקופתי," - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף 117)א()6ב(, אחרי "בדוח מיוחד" יבוא "למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק החייב   )4(
בדיווח מפורט" 

תחילתו של חוק זה ביום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015( 4 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2496,  י"ג באב התשע"ה, 2015 7 29
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