חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2003התשס"ג*2002
פרק א' :מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים ,לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות
.1
נוספות במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה ,השגת יעדי התקציב ,עמידה ביעד
הגירעון לשנת הכספים2003והשגתיעדי המדיניות הכלכלית.

מטרת החוק

פרק ב' :רשויות מקומיות
תיקון פקודת

 .2בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין() 1 1938 ,בפרק זה  הפקודה( ,אחרי סעיף

ומסי הממשלה

5ב יבוא;

מסי

העיריה

)פטורין(



מס'

10

"הטלת ארנונה
על נכסים
לפי סעיפים
4

ו5

5ג) .א( על אף הוראות סעיפים  4ו ,5והאמור בכל דין ,תוטל ארנונה
כללית על הנכסים המפורטים בסעיפים  4ו ,5בשיעורים שלהלן ,שיחושבו
מסכום הארנונה הכללית שהיתה משולמת לרשות המקומית אלמלא
הוראות סעיפים  4ו ,5ובהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה
רשות מקומית ,באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסים האמורים; באין סיווג
מתאים  יחול הסיווג הדומה ביותר )להלן  נכסים פטורים חלקית(:
בשנת 6%  2003
בשנת ;15%  2004
בשנת ;24%  2005

בשנת  2006ואילך  .33%

)ב( לא קיים ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווג דומה כאמור
בסעיף קטן )א(  תוטל ארנונה כללית על הנכסים האמורים ,בשיעורים
המפורטים להלן ,שיחושבו מתעריף הארנונה הנמוך ביותר ברשות
המקומית בשל בנין או קרקע ,לפי הענין:
.

בשנת :12%  2003

בשנת 30%  2004
בשנת ;48%  2005
בשנת .66%  2006

)ג( בשנים  2003עד  2005לא תשולם בשל נכסים פטורים חלקית,
אגרת סילוק אשפה או כל אגרה או תשלום אחר ,המשולמים בזיקה לפטור
מהארנונה הכללית )בסעיף זה  אגרה( ,ובלבד שסכום הארנונה הכללית
אשר תשולם בכל אחת מהשנים האלה ,למרות האמור בסעיפים קטנים )א(
ו)ב( ,לא יפחת מסכום האגרה ששולמה בפועל לרשות המקומית בשל
אותו נכס באחת משלוש השנים שקרמו לתשלום ,לפי הגבוה,י בתוספת
שיעורי העדכון כפי שנקבעו מדי שנה בתקנות לפי פרק ב' לחוק ההסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג .2 1992
 .התקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשס"ג ) 17בדצמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  הממשלה  ,4מיום י"ז בחשון התשס"ג ) 23באוקטובר  ,(2002עמ' .18
 1ע"ר  ,1938תוס'  ,1עמ' )ע() ,27א( ;31ס"ח התש"ס ,עמ' .192

 2ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ספר חוקים

,1882

כ"ד בטבת התשס"ג,

29.12.2002

)ד( החל בשנת  2006לא תשולם אגרה בשל נכסים פטורים
חלקית.
)ה( על אף הוראות סעיפים קטנים )א( עד
כללית או אגרה על שטח נכס המשמש לאחד מאלה:

)ד(,

לא תוטל ארנונה

)ו( בית כנסת ,כנסיה ,מסגד או בית תפילה אחר ,והכל לגבי
השטח המשמש לצורכי תפילה ואשר אין בו פעילות עסקית;
) (2מקווה;

) (3מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה,
התש"ט ,3 1949ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר,

התשכ"ט ,4 1969שחל עליו החוק האמור ,שבו לומדים או
מתחנכים באופן שיטתי יותר מ 10תלמידים ושניתן בו חינוך גן
ילדים ,חינוך יסודי וחינוך על יסודי לתלמידים עד גיל  18שנים,
והכל אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או
ללימור כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית;
)(4

מעון יום כמשמעותו

בחוק

הפיקוח

על מעונות,

התשכ"ה :5 1965
)(5

מקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק עבודת נשים,

התשי"ד;6 1954

) (6מעון כמשמעותו בתע"ס המספק הגנה וטיפול לילדים
ולנערות בסיכון ובמצוקה; לענין זה" ,תע"ס"  הנחיות והוראות
המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה )תקנון לעבודה
סוציאלית  תע"ס( ,כתוקפן מומן לזמן ,המצויות לעיון הציבור
בלשכות הסער ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור".
תחילתו של סעיף 5ג)א() ,ב( ו)ג( בפקודה ,כנוסחו בסעיף

.3
התשס"ג

)1

2

בחוק זה ,ביום כ"ז בטבח

פקודת מסי
העיריה

בינואר .(2003

ומסי

הממשלה )פטורין(

 תחילה

.4

בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,71985אחרי סעיף

"הגבלת מיזמים

45

יבוא:

45א .רשות מקומית ותאגיד נשלט בידי רשות מקומית ,לא יתקשרועם
מי שאינו גוף מתוקצב או גוף נתמך ,בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיזם,
אלא על פי היתר של שר הפנים ושר האוצר; לענין זה 
"גוף מתוקצב"  כהגדרתו בסעיף

ו;2

"התקשרות"  לרבות התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות
ראשונה,

"התקשרות ארוכת טווח"  התקשרות אשר פרק הזמן לביצוע
ההתחייבויות על פיה הוא  3שנים או יותר".

3

ס"ח התש"ט ,עמי

.287

 4ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180
 5ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
 6ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
 7ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התש"ס ,עמ' .99

תיקון חוק
יסודות התקציב ,
 מס' 28

תיקון פקודת
העיריות  מס'

.5
81

בפקודת העיריות ,8בסעיף 274ב)ג( 
)ו( הרישה עד המילים "הצמודים לקרקע" תסומן ") "(1ובסופה יבוא "או על נכס
שעליו מוטלת ארנונה ושאינו קווי תשתית ,המצוי באותה קרקע" ,ואחריה יבוא:
") (2על קרקע המוחזקת בירי חברת תשתית כמרווח ביטחון ,סמוך לקווי
תשתית ,תשולם ארנונה לפי תעריף מרבי שאינו עולה על התעריף המשולם
בעיריה בשל נכס מסוג ארמה חקלאית ,ולא יותר מ 0.5שקל חדש למ"ר )להלן 
התעריף המרבי(; החל בשנת  ,2004יהיה התעריף המרבי צמוד למדד המחירים
)(2

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הידוע בתחילת כל שנה:".
הקטע החל במלים "לענין זה" יסומן ") "(3ובו ,במקום ההגדרה "קווי תשתית"

יבוא:

""קווי תשתית"  קווים עיליים ,תעלות וקווים המונחים על הקרקע או קווים
תת קרקעיים להולכה או להעברה של חשמל ,בזק כהגדרתו בחוק
התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב ,9 1982מים ,ביוב ,נפט גלמי ,מוצרי
נפט או גז ,והקרקע שבה או שמעליה הם עוברים ,בתוספת קרקע ברוחב 6
מטרים מכל צד של קו או תעלה באמור ,ולענין קווי חשמל  בתוספת
קרקע ברוחב של  21מטרים מכל צד של קו חשמל במתח עלעליון או 15
מטרים מכל צר של קו חשמל במתח עליון;
"חברת תשתית"  חברה שעיסוקה הולכה או העברה בקווי תשתית;".
.6

תיקון פקודת
המועצות

המקומיות  מס'

הוראת מעבר

228



בפקודת המועצות המקומיות ,10בסעיף
) (1במקום כותרת השוליים יבוא "תחולת הוראות",
) (2במקום "סעיף 12)249א( ו251ב" יבוא "סעיפים 12)249א(,
24א

על אף האמור בסעיף 274ב)ג( לפקודת העיריות
.7
לפקודת המועצות המקומיות כנוסחו בסעיף  6לחוק זה ,תשלם חברת תשתית בשל השנים
 2003ו 2004ארנונה כללית בעבור קווי תשתית ומרווחי ביטחון ,כמשמעותם בסעיפים
האמורים כלהלן:
) (1לשנת   2003בגובה  90%מן הסכום ששילמה בפועל בארנונה כללית ,בשל
שנת  2002לרשות המקומית ,בעבור קווי תשתית ומרווחי ביטחון כמשמעותם ברישה
)בסעיף זה  סכום ארנונה( ,עד יום כ"ו בכסלו התשס"ג ) 1בדצמבר) (2002בסעיף
זה  המועד הקובע( ,ואם לא שילמה בפועל סכום ארנונה כלשהו עד למועד הקובע,
אך שילמה כאמור לשנת   2001בגובה  90%מסכום הארנונה ששילמה בפועל
לרשות המקומית בשל שנת ) 2001בסעיף זה  הסכום ששולם בפועל(;
) (2לשנת   2004בגובה  75%מן הסכום ששולם בפועל.
כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,ובסעיף 24א

פרק ג' :חקלאות
תיקון חוק
מועצת

הפירות

)ייצור ושיווק(


מס' 5

251ב ו274ב".

 .8בחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל"ג 11 1973
) (1בסעיף 
)א( במקום ההגדרה "פירות" יבוא:
'"'פירות"  כמפורט בתוספת ,לרבות פרי הדר,",
1

 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 9ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
 10דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 11ס"ח התשל"ג ,עמי  ;310התשס"ב ,עמי .279

)ב(

ההגדרה "פירות" יבוא:

אחרי

""פרי הדר"  פרי הדר מכל מין וזן הגדל בישראל;";
)(2

בסעיף  4
במקום "שלושים וחמישה" יבוא "ארבעים ואחר" ובמקום

)א( בסעיף קטן )א(,
"שלושה" יבוא "ארבעה";

)ב( בסעיף קטן )ב() ,(2במקום "של סוחרי פירות" יבוא "של סוחרי פירות ,של
יצואני פירות";
)(3

בסעיף

,7

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

")ה( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא תתקבל במועצה החלטה בנושא מיוחד
בניגוד להמלצת הועדה הענפית למין פרי הדר אלא ברוב מיוחס; בסעיף קטן
זה 

"נושא מיוחד"  כל אחד מאלה:
)(1

ביטוח מגדלי פרי הדר מפני נזקי טבע;

)(2

ביטוח מגדלי פרי הדר מפני נזקי אסון טבע;

)(3

פעולות להדברה ולמניעה של מזיקים בפרדסי פרי הדר;

)(4

הסדרת היצוא של פרי הדר;

) (5נכסים שהיו בידי המועצה לשיווק פרי הדר כהגדרתה בפקודת
פרי ההדר )ייצור ושיווק( ,התש"ח ,12 1948לפני יום א' בתמוז
התשס"ג ) 1ביולי ;(2003
"נכסים"  מקרקעין ,מיטלטלין ,זכויות וטובות הנאה ונכסים בלתי
מוחשיים אחרים ,לרבות ידע ,חובות ,והתחייבויות ,התקשרויות או
עסקאות מכל סוג ,וחפירות שמניב בל אחד מאלה;
"רוב מיוחס"  רוב של  75%מהמצביעים ובלבד שנכחו בישיבת המועצה
לפחות מחצית מחבריה;".
) (4בסעיף )10א( ,במקום "לא יותר מ 13חברים" יבוא "לא יותר מ 15חברים":
) (5בסעיף

21



)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "יקבע'' יבוא ''רשאי לקבוע":
)ב( סעיף קטן )ג(  בטל;

) (6בסעיף )22א( ,במקום "ימנה" יבוא "רשאי הוא למנות";
)(7

אחרי סעיף

"הגבלות

22

יבוא:

 22א .הפעיל שר החקלאות את סמכותו לפי סעיף )21ב( או
הפעילה ועדת מכסות שמונתה לפי סעיף )22א( את סמכויותיה לפי
הסעיף האמור ,לא ייטע אדם ,לא ישתול ולא יזרע מטעי פירות,
אלא אם כן נקבעה לו מכסה אישית ובהיקף שלא יעלה על המכסה
שנקבעה לו כאמור;".

)(8

בכותרת פרק חמישי ,במקום "סדרי יצוא" יבוא "הסדרת היצוא";

 12ע"ר התש"ח ,תוס' א' עמ'  ;15ס"ח התש"י ,עמ' .143

)(9

במקום סעיף

"היתרי

יצוא

31

יבוא:

 .31לא ייצא אדם ,למעט המועצה ,פירות אלא על פי היתר יצוא
שנתנה לו המועצה ,לפי הוראות סעיף ו3א )בחוק זה  היתר יצוא(;
החלטת המועצה לפי סעיף זה תומצא בכתב למבקש היתר היצוא
)בחוק זה  המבקש(.

תנאים והגבלות
לענין היתרי
יצוא

31א) .א( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,יקבע
הוראות ,תנאים והגבלות לענין מתן היתרי יצוא ,והוראות שמקבל
ההיתר יהיה חייב לקיימן ,בהתחשב ,בין השאר ,במטרות
ובשיקולים האלה:

) 0ביצוע יצוא ביעילות ובאופן תקין ,תוך יצירת
תנאים שיאפשרו הגדלת מספר היצואנים;
)(2

הבטחת תמורה הוגנת למגדלים,

) (3כיבוד אמנות והסכמים ביןלאומיים ,לרבות
בתחומי החקלאות ,המכס והקניין הרוחני שישראל צד
להם,

) (4חלוקה צודקת ויעילה בין המגדלים של הטבות
מכס ,שתוצרת ישראלית זכאית להן בארצות היעד;
)(5
)(6

הבטחת איכות היצוא;
מניעת הפצת נגעים בצמחים,

) (7קביעת תנאים ומגבלות לפי סוגים ומינים של
פירות ,ובהתאם לשוקי היצוא ולעונות היצוא;
)(8

שמירה על המוניטין של היצוא הישראלי;

)(9

אפשרות הפיקוח על מקבלי היתרי יצוא;

)(10

קיום ההוראות על פי חוק זה.

)ב( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,רשאי
לקבוע ,בין השאר ,הוראות בענינים אלה:

)ו( הכשירות הנדרשת ממבקש ,לרבות ניסיון ,היקף
פעילות ,מיתקנים ,ציוד ואמצעים הולמים ,לצורך
ביצוע יצוא;
)(2

נהלים להגשת בקשה להיתר יצוא וסדרי הדיון

בה,

) (3בטוחות או ערובות שעל המבקש להפקיד בידי
המועצה לשם הבטחת תשלום התמורה למגדלים,
תמלוגי מטפחים ותשלומים למועצה על פי חוק זה,
וכללים בדבר מימושן של בטוחות או ערובות כאמור;
)(4

אגרות שישולמו למועצה בעד בקשה להיתר

יצוא ובעד היתר היצוא ,חידושו או הארכתו,

) (5איסור על העברתו של היתר יצוא לאחר ,הגבלות
ותנאים אחרים;

)(6

תקופת היתר יצוא ,שינויו ,התלייתו או ביטולו;

)(7

דוחות שעל מקבל היתר יצוא להגיש למועצה;

)(8

עסקאות בעלות מאפיינים מיוחדים ועסקאות

משגור.

)ג( תקנות לפי סעיף קטן )ב() (4יותקנו באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת.
ו3ב) .א( המבקש או מי שניתן לו היתר יצוא ,הרואה עצמו נפגע
מהחלטת המועצה לפי סעיף  ,31רשאי לערור עליה בפני ועדת ערר,
כאמור בסעיף קטן )ב( ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
)ב( תוקם ועדת ערר לענין היתרי יצוא בת שלושה חברים,
והם :מי שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שימנה שר

ערר לענין
היתרי יצוא

והוא

המשפטים,

יהיה

היושב

ראש .ושני

חברים

שימנה שר

החקלאות מבין עובדי משרדו.

)ג( על ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב:"13 1992

סעיף  32

)(10

בטל;

) (11בסעיף  ,35במקום "יצואן יחיד" יבוא "יצואן":
)(12

בסעיף  36
) (1בסעיף קטן )א( 
)א( בפסקה ) ,(1אחרי "ייעודם יבוא מחירם ,שטח גידולם;
)ב( בפסקה ) ,(2במקום הסיפה החל במילים או היצואנים" יבוא
"היצואנים ,בתי האריזה או התעשיינים ,או לידיהם ,או בכל דרך
אחרת":
)ג(

בפסקה

מורשים,

),(3

במקום "משווקים מורשים ויצואנים" יבוא "משווקים

יצואנים ,בתי אריזה או

תעשיינים";

) (2בסעיף קטן )ב() ,(2במקום " "3%יבוא ":"1.3%
) (3אחרי סעיף קטן )ב( יבוא;
")ג(

בסעיף זה 

"תעשיין" 

מי שעסקו או חלק מעסקו ייצור מוצרי פירות;

"בית אריזה" 

עסק המשמש למיון ,לבירור או לאריזת פירות;".

)(13

בסעיף  ,37סעיף קטן )ב( 

)(14

אחרי סעיף

"ועדות

ענפיות

37

בטל;

יבוא:

37א) .א( המועצה תמנה וערה ענפית לכל מין של פירות
שלמענו הוקמה קרן מיוחדת ,לרבות פרי הדר )בחוק זה  ועדה
ענפית(.

)ב( הועדה הענפית תמליץ לפני המועצה על גובה ההיטל
לאותו מין של פירות ,על המטרות כאמור בסעיף )37א( ,ועל שיעור
ההוצאה לכל מטרה מכספי הקרן המיוחדת.

)ג( חברי הועדה הענפית יהיו נציגי המגדלים של אותו מין
פירות וחברי המועצה ,ובלבד שבכל וערה ענפית רוב חבריה יהיו
מבין נציגי המגדלים כאמור.
)ד(

המועצה תקבע בכללים 
) (1את מספר חברי הועדות הענפיות ,תקופת
כהונתם ,תנאי
)(2

כשירותם ודרכי בחירתם,

את סדרי הדיון ונהלי העבודה של הועדות

הענפיות;".
)(15

בסעיף

,64

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א  (1החליטה המועצה לבטח מגדלים בתאגידים העוסקים בביטוח מפני נזקי
טבע כאמור בסעיף קטן )א( ,תפעל על פי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב
;".14 1992

)6ו(

אחרי סעיף

"ביטול פקודות

71

.72

פרי הדר

יבוא:

בטלים 
) (1פקודת הפיקוח על פרי ההדר;15 1940 ,
) (2פקודת שיווק פרי ההדר;16 1947 ,

) (3פקודת פרי ההדר )פיקוח ושיווק( ,התש"ח.17 1948
הוראות

מיוחדות

.73

)א(

בסעיף זה 
"יום התחילה"  יום א' בתמוז התשס"ג ) 1ביולי
;(2003

"המועצה לשיווק פרי הדר"  כמשמעותה בפקודת פרי
ההדר )פיקוח ושיווק( ,התש"ח ,1948ערב ביטולה
באמור בסעיף ;(3)72

"נכסים"  כהגדרתם בסעיף

)7ה(.

)ב( המועצה לשיווק פרי הדר תחדל מלפעול ביום התחילה,
ונכסיה ,לרבות כל סימני המסחר הרשומים על שמה ,יהיו לקנין
מועצת הפירות.
)ג( על העברת נכסים לפי סעיף קטן )ב(
סעיפים 103ב103 ,ה103 ,ו103 ,יא103 ,יב03 ,ויד103 ,טז ו103יט

יחולו הוראות

לפקודת מס הכנסה ,בשינויים המחויבים לפי הענין ,ויראו את
המועצה לשיווק פרי הדר בחברה המעבירה ואת מועצת הפירות
כחברה הקולטת ,כמשמעותן באותם סעיפים.
)ד( )ו( כל תובענה של המועצה לשיווק פרי הדר או נגדה,
לפי הענין ,וכן כל עילה לתביעה כאמור ,שהיו תלויות
ועומדות או קיימות ,לפי הענין ,ערב יום התחילה 
 14ס"ח התשנ"ב ,עמ' .114
 15ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמי )ע() ,179א( :224ס"ח התשמ"ט ,עמ' .30
 16ע"ר  ,1947תוסי  ,1עמי )ע() ,204א( ;251ס"ח התשמ"ט ,עמ' .30

 17ע"ר התש"ח ,תוסי א' עמ'  ;15ס"ח התש"י ,עמ' .143

)א( יוסיפו לעמוד בתוקפן ויראו אותן כאילו הן

של מועצת חפירות או נגדה ,לפי הענין:
)ב( הוצאותיהן ותוצאותיהן ייזקפו לזכות או
לחובה ,לפי הענין ,של קרן מיוחדת שתוקם למין
פרי ההדר ,ויוצאו למטרות המשמשות את מין
פרי ההדר בלבד ,הכל כאמור בסעיף .37

) (2כל תובענה של מועצת הפירות או נגדה ,לפי הענין,
וכן כל עילה לתביעה כאמור ,שהיו תלויות ועומדות או
קיימות ,לפי הענין ,ערב יום התחילה 
)א( יוסיפו לעמוד בתוקפן ויראו אותן כאילו הן
של מועצת הפירות או נגדה ,לפי הענין;
)ב( הוצאותיהן ותוצאותיהן ייזקפו לזכות או
לחובה ,לפי הענין ,של הקרנות המיוחדות,
כמשמעותן בסעיף  ,37של מיני הפירות המנויים
בתוספת או לזכות או לחובה של הכספים
שנצברו בקרן הכללית ער ערב יום התחילה.

)ה( ) (1נכסי מועצת הפירות ,כפי שהיו ערב יום התחילה,
ישמשו את מיני הפירות שהיו מנויים בתוספת ,ערב יום
התחילה ,ונכסי המועצה לשיווק פרי הדר ,כפי שהיו ערב
יום התחילה ,ישמשו את מין פרי ההדר ,הכל לפי
הוראות חוק זה; לענין זה" ,נכסים"  כהגדרתם בסעיף
קטן )א( ,למעט חובות והתחייבויות.
) (2נכסי המועצה לשיווק פרי הדר שהם כספים,
יופקדו בקרן המיוחדת של ,מין פרי הדר ,שאר נכסיה
ישויכו לקרן האמורה וינוהלו לטובת מגדלי פרי ההדר.

) (3חובות והתחייבויות של מועצת הפירות כפי שהיו
ערב יום התחילה ,ימומנו מתוך הקרנות המיוחדות של
מיני הפירות שהיו מנויים בתוספת ערב יום התחילה או
מתוך הכספים שנצברו בקרן הכללית עד ערב יום
התחילה.
) (4חובות והתחייבויות של המועצה לשיווק פרי הדר,
כפי שהיו ערב יום התחילה ימומנו מתוך הקרן המיוחדת
של מין פרי ההדר.
)ו(

) (1מי שהיה עובד המועצה לשיווק פרי הדר ערב יום
התחילה ,יהיה עובר מועצת הפירות החל ביום
התחילה.
) (2על אף האמור בכל דין ,ובכפוף להוראות פסקה
לא יהיה עובד המועצה לשיווק פרי הדר שנהיה לעובד
מועצת הפירות מכוח פסקה ) ,(1זכאי להטבות פרישה
בשל המעבר למועצת הפירות.
),(3

) (5כל הזכויות ,תנאי העבודה ,והתניות והליכים
ליישוב חילוקי דעות שהיו לעובר המועצה לשיווק פרי
הדר ,ערב יום התחילה ,לרבות הזכויות הנובעות עקב
פיטורין או התפטרות ,יישמרו לו ויראו אותן כזכויות
הנובעות

מעבודתו

במועצת הפירות.

) (4על אף האמור בפסקה ) ,(3נחתם הסכם המסדיר את
שכרם ותנאי עבודתם של עובדי מועצת הפירות ,לרבות
מי שנהיו לעובדיה מכוח הוראות פסקה ) ,(1יחולו
הוראות ההסכם ,ומשנחתם ההסכם לא יחולו הוראות
פסקה

).(3

)ז( ער למינויה של הועדה הענפית של מין פרי ההדר לפי
סעיף 37א יחולו הוראות אלה:
) (1שר החקלאות ימנה מינהלה בת חמישה חברים,
שבה יכהנו שר החקלאות או מי מטעמו ביושב ראש,
חבר נוסף מבין עובדי משרדו של שר החקלאות ,שני
חברים שהם מגדלי פרי הדר וחבר אחד שהוא יצואן פרי
הדר;

) (2מועצת הפירות לא תקבל החלטה בניגוד להמלצת
המינהלה שמונתה לפי פסקה )ו( ,בלא אישורו של שר
החקלאות;
) (3הודיע שר החקלאות למועצת הפירות על
התנגדותו להחלטה ,כאמור בפסקה ) ,(2בתוך עשרה
ימים מיום קבלתה  לא תקבל ההחלטה תוקף ,אלא אם
בן אישרה אותה המועצה שנית ברוב של שמונים
אחוזים מהמצביעים ,ובלבד שנכחו בישיבת המועצה
לפחות מחצית מחבריה.

)ח( )ו( עד לכניסתם לתוקף של כללים בדבר היטלים
שיוטלו על מין פרי ההדר ,יעמרו בתוקפן תקנות הפיקוח
על פרי הדר )היטלים( ,התשנ"ח ,18 1998בשינויים
ובתיאומים המחויבים לפי הענין.
) (2ההיטלים על פרי הדר שהיו בתוקף ערב יום
התחילה יישארו בתוקפם ושיעורם ייקבע על פי הוראות
הפרק השישי לחוק מועצת הפירות.
)ט) (.ו( עד ליום הקמתה של קרן מיוחדת למין פרי הדר לפי
כללי מועצת הפירות )ייצור ושיווק( )הקמת קרנות(,
התשל"ה ,"1975מוקמת בזה קרן מיוחדת זמנית לפרי
הדר )בסעיף זה  הקרן הזמנית( ,אשר תנוהל על ידי
מועצת

הפירות.

)(2

בתקופת קיומה של הקרן הזמנית יופקדו בה

הכספים כאמור בסעיף קטן )ה() (2וכל כספי ההיטלים
כאמור בסעיף קטן )ח( ,והם יוצאו למטרות המשמשות
את פרי ההדר בלבד ,והכל בהתאם להוראות סעיפים 36
ו.37

)י( מי שערב יום התחילה החזיק בתעודת היתר ליצוא
מטעם המועצה לשיווק פרי הדר ,יראו אותו לתקופת תוקפה
של תעודת ההיתר כמי שמחזיק בהיתר מטעם מועצת
הפירות.

)יא( כל הסכומים שתוקצבו ואושרו לשנת הכספים
בתקציב המועצה לשיווק פרי הדר לפי פקודת הפיקוח על
פרי ההדר ,1940 ,ושלא הוצאו עד יום התחילה ,יראו אותם
כאילו תוקצבו ואושרו בתקציב מועצת הפירות לפי חוק
2003

מועצת

.9

הפירות".

בחוק הרשות לפיקוח חקלאי ,התשמ"ח 201988
)ו( בסעיף  ,1פסקה )  (1תימחק;
) (2בסעיף )6א() ,(1המילים "למעט אלה הנוגעים למועצה לשיווק פרי הדר ",

תיקון חוק
הרשות לפיקוח

חקלאי

יימחקו;
) (3בסעיף )11ב( ,המילים ''למעט אלה של המועצה לשיווק פרי הדר  '',יימחקו:
) (4בסעיף )12ב( ,המילים "למעט המועצה לשיווק פרי הדר"  יימחקו;
)(5

בסעיף

)18ג(,

המילים "למעט המועצה לשיווק פרי הדר"  יימחקו.

 .10בחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי"ד ,21 1954בסעיף )5א( ,במקום
"המועצה לפיקוח על פרי הדר שהוקמה על פי פקודת הפיקוח על פרי ההדר "1940 ,יבוא
"מועצת הפירות שהוקמה על פי חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל"ג."1973
.11

בחוק המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( ,התשל"ג 221973
) (1בסעיף  ,27בסיפה ,המילים "לרבות המועצה לשיווק פרי הדר"  יימחקו,
)(2

בסעיף
)א(

38



בסעיף קטן )א( ,במקום "שהמועצה לשיווק פרי הדר" יבוא'' .שמועצת
בסעיף קטן )ב( ,במקום "המועצה לשיווק פרי הדר" יבוא "מועצת

הפירות";
)ג(

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג(

בפרק זה 
"מועצת הפירות"  במשמעותה בחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק(,
התשל"ג;"1973

"שנה קובעת"  במשמעותה בסעיף
 20ס"ח התשמ"ח ,עמ' .106
 21ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;137התשכ"ח ,עמ' .56
 22ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;292התשנ"א ,עמ' .31

ומוצריו  מס' 3

תיקון חוק
המועצות למוצרי
פירות וירקות
)ייצור וייצוא(


הפירות";
)ב(

תיקון חוק
לפיקוח על
יצוא הצמח

".0)6

מס' 2

 .12בחוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ"ט ,23 1969בתוספת ,המילים
"המועצה לשיווק פרי הדר"  יימחקו.

תיקון חוק
שירות הציבור

)הגבלות לאחר
פרישה(  מס'

2

תיקון חוק
המועצה לענף
הלול )ייצור
ושיווק(  מס'

ו

 .13בחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ"ד ,24 1963במקום סעיפים  48ו49
יבוא:
1

היתרי יצוא

 .48לא ייצא אדם ,למעט המועצה ,תוצרת לול אלא על פי היתר יצוא
שנתנה לו המועצה ,לפי הוראות סעיף ) 49בחוק זה  היתר יצוא(; החלטת
המועצה לפי סעיף זה תומצא בכתב למבקש היתר היצוא )בחוק זה 
המבקש(.

תנאים והגבלות
לענין היתר יצוא

) .49א( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,יקבע הוראות,
תנאים והגבלות לענין מתן היתר יצוא ,והוראות שמקבל ההיתר יהיה
חייב לקיימן ,בהתחשב ,בין השאר ,במטרות ובשיקולים אלה:

) (1ביצוע יצוא ביעילות ובאופן תקין ,תוך יצירת תנאים
שיאפשרו הגדלת מספר היצואנים;
) (2הבטחת תמורה הוגנת למגדלים;
) (3כיבוד אמנות והסכמים ביןלאומיים ,לרבות בתחומי
החקלאות ,המכס והקניין הרוחני שישראל צד להם;
) (4חלוקה צודקת ויעילה בין המגדלים של הטבות מכס,
שתוצרת ישראלית זכאית להן בארצות היעד;
הבטחת איכות היצוא;

)(5
)(6

שמירה על המוניטין של היצוא הישראלי;

)(7

אפשרות פיקוח על מקבלי היתר יצוא;
קיום מכסות ייצור ושיווק אישיות שנקבעו לפי סעיף

)(9

קיום ההוראות על פי חוק זה.

)(8

;31

)ב( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,רשאי לקבוע ,בין
השאר ,הוראות בענינים אלה:

) (1הכשירות הנדרשת ממבקש ,לרבות ניסיון ,היקף פעילות,
מיתקנים ,ציוד ואמצעים הולמים ,לצורך ביצוע יצוא;
)(2

נהלים להגשת בקשה להיתר יצוא וסדרי הדיון בה;

)(3

אגרות שישולמו למועצה בעד בקשה להיתר יצוא ,ובעד

היתר היצוא ,חידושו או
)(4

הארכתו;

איסור על העברתו של היתר היצוא לאחר ,הגבלות

ותנאים

אחרים,

)(5

תקופת היתר יצוא ,שינויו ,התלייתו או ביטולו;

)(6

דוחות שעל מקבל היתר יצוא להגיש למועצה.

)ג( תקנות לפי סעיף קטן )ב() (3יותקנו באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת.
 23ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;144התש"ם ,עמ' .100
 24ס"ח התשכד ,עמ'  ;12התשנ"ח ,עמ' .142

ערר לענין
היתרי

יצוא

49א) .א( המבקש או מי שניתן לו היתר יצוא ,הרואה עצמו נפגע
מהחלטת המועצה לפי סעיף  ,48רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר ,כאמור
בסעיף קטן )ב( ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

)ב( תוקם ועדת ערר לענין היתרי יצוא בת  3חברים והם :מי שכשיר
להתמנות שופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב
ראש ושני חברים שימנה שר החקלאות מבין עוברי משרדו.

על ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים,

)ג(
התשנ"ב"25 .1992

 .14בחוק המועצה לייצור ושיווק של ירקות ,התשי"ט ,26 1959במקום סעיפים  36ו37
יבוא:
"היתרי יצוא

 .36לא ייצא אדם ,למעט המועצה ,ירקות ,אלא על פי היתר יצוא שנתנה
לו המועצה ,לפי הוראות סעיף ) 37בחוק זה  היתר יצוא(; החלטת
המועצה לפי סעיף זה תומצא בכתב למבקש היתר היצוא )בחוק זה 
המבקש(.

תנאים והגבלות
לענין היתר יצוא

) .37א( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,יקבע הוראות,
תנאים והגבלות לענין מתן היתר יצוא והוראות שמקבל ההיתר יהיה חייב
לקיימן ,בהתחשב ,בין השאר ,במטרות ובשיקולים האלה:

)ו( ביצוע יצוא ביעילות ובאופן תקין ,תוך יצירת תנאים
שיאפשרו הגרלת מספר היצואנים;
) (2הבטחת תמורה הוגנת למגדלים,
) (3כיבוד אמנות והסכמים ביןלאומיים ,לרבות בתחומי
החקלאות ,המכס והקנין הרוחני שישראל צד להם,
) (4חלוקה צודקת ויעילה בין המגדלים של הטבות מכס,
שתוצרת ישראלית זכאית להן בארצות היעד;
)(5
)(6

הבטחת איכות היצוא,
מניעת הפצת נגעים בצמחים,

) (7קביעת תנאים ומגבלות בהתאם לסוגים ולמינים של
ירקות ,ובהתאם לשוקי היצוא ולעונות היצוא;
)(8

שמירה על המוניטין של היצוא הישראלי;

)(9

אפשרות של פיקוח על מקבלי היתרי יצוא;

)(10

קיום ההוראות על פי חוק זה.

)ב( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,רשאי לקבוע ,בין
השאר ,הוראות בענינים אלה:
■

) (1הכשירות הנדרשת ממבקש ,לרבות ניסיון ,היקף פעילות,
מיתקנים ,ציוד ואמצעים הולמים ,לצורך ביצוע יצוא;
)(2

 25ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 26ס"ח התשי"ט ,עמ' .222

נהלים להגשת בקשה להיתר יצוא וסדרי הריון בה;

תיקון חוק
המועצה לייצור
ושיווק של
ירקות  מס' 8

) (3בטוחות או ערובות שעל המבקש להפקיד בידי המועצה
לשם הבטחת תשלום התמורה למגדלים ,תמלוגי מטפחים
ותשלומים למועצה על פי חוק זה ,וכללים בדבר מימושן של
בטוחות או ערובות כאמור:
)(4

אגרות שישולמו למועצה בעד בקשה להיתר יצוא ובער

היתר היצוא ,חידושו או הארכתו;
)(5

איסור על העברתו של היתר יצוא לאחר ,הגבלות ותנאים

אחרים;
)(6

תקופת היתר יצוא ,שינויו ,התלייתו או ביטולו,

)(7

דוחות שעל מקבל היתר יצוא להגיש למועצה;

)(8

עסקאות בעלות מאפיינים מיוחדים ועסקאות משגור.

)ג( תקנות לפי סעיף קטן )ב() (4יותקנו באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת.

37א) .א( המבקש או מי שניתן לו היתר יצוא ,הרואה עצמו נפגע
מהחלטת המועצה לפי סעיף  ,36רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר ,כאמור
בסעיף קטן )ב( ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

ערר לענין
היתרי יצוא

)ב( תוקם ועדת ערר לענין היתרי יצוא בת  3חברים והם; מי שכשיר
להתמנות שופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב
ראש ושני חברים שימנה שר החקלאות מבין עובדי משרדו.
)ג(

על ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים,

התשנ"ב"27 1992
תיקון חוק
המועצה לצמחי
נוי )ייצוא ושיווק(

 .15בחוק המועצה לצמחי נוי )ייצוא ושיווק( ,התשל"ו 28 1976
) 0בסעיף 
1

 מס' 2

אחרי

)א(

ההגדרה "צמחי נוי" יבוא:

""המועד הקובע"  יום א' בתמוז התשס"ג

)(2

)1

ביולי

;";(2003

)ב( בסיפה ,אחרי "בחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל"ג "1973יבוא
"כנוסחו ערב המועד הקובע )כחוק זה  חוק הפירות(";
במקום סעיף  3יבוא:

"היתרי

 .3לא ייצא אדם ,למעט המועצה ,צמחי נוי ,אלא על פי היתר
יצוא שנתנה לו המועצה ,לפי הוראות על פי סעיף 3א )בחוק זה 
היתר יצוא(; החלטת המועצה לפי סעיף זה תומצא בכתב למבקש
היתר היצוא )בחוק 7ה  המבקש(.

יצוא

תנאים והגבלות
לענין היתר יצוא
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3א) .א( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,יקבע
הוראות ,תנאים והגבלות לענין מתן היתרי יצוא והוראות שמקבל
ההיתר יהיה חייב לקיימן ,בהתחשב ,בין השאר ,במטרות
ובשיקולים האלה:

) (1ביצוע יצוא ביעילות ובאופן תקין ,תוך יצירת תנאים
שיאפשרו הגדלת מספר היצואנים;
)(2

הבטחת תמורה הוגנת למגדלים;

) (3כיבוד אמנות והסכמים ביןלאומיים ,לרבות בתחומי
החקלאות ,המכס והקניין הרוחני שישראל צד להם;
) (4חלוקה צודקת ויעילה בין המגדלים של הטבות מכס,
שתוצרת ישראלית זכאית להן בארצות היעד;
) (5הבטחת איכות היצוא;
) (6מניעת הפצת נגעים בצמחים;
) (7תנאים ומגבלות לפי סוגים ומינים של צמחי נוי,
בהתאם לשווקי היצוא ולעונות היצוא;
) (8שמירה על המוניטין של היצוא הישראלי;
) (9אפשרות של פיקוח על מקבלי היתרי יצוא;
)0ו( קיום ההוראות על פי חוק זה.
)ב( שר החקלאות ,לאחר התייעצות עם המועצה ,רשאי
לקבוע ,בין השאר ,הוראות בענינים אלה:
)ו( הכשירות הנדרשת ממבקש ,לרבות ניסיון ,היקף
פעילות ,מיתקנים ,ציוד ואמצעים הולמים ,לצורך ביצוע
יצוא,
)(2
)(3

נהלים להגשת בקשה להיתר יצוא וסדרי הדיון בה;
בטוחות או ערובות שעל המבקש להפקיד בידי

המועצה לשם הבטחת תשלום התמורה למגדלים ,תמלוגי
מטפחים ותשלומים למועצה על פי חוק זה ,וכללים בדבר
מימושן של בטוחות או ערובות כאמור;
)(4

אגרות שישולמו למועצה בעד בקשה להיתר יצוא
ובעד היתר היצוא ,חידושו או הארכתו:

)(5

איסור על העברתו של היתר יצוא לאחר ,הגבלות

ותנאים אחרים,
)(6

תקופת היתר יצוא ,שינויו ,התלייתו או ביטולו;

)(7

דוחות שעל מקבל היתר יצוא להגיש למועצה;

)(8

עסקאות בעלות מאפיינים מיוחדים ועסקאות

משגור.

)ג( תקנות לפי סעיף קטן )ב() (4יותקנו באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת.
)ד( תקנות ראשונות לפי סעיף זה יותקנו בתוך
מהמועד הקובע.

90

ימים

3ב) .א( המבקש או מי שניתן לו היתר יצוא ,הרואה עצמו נפגע
מהחלטת המועצה לפי סעיף  ,3רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר,
כאמור בסעיף קטן )ב( ,בתוך  30ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

ערר לענין
היתרי יצוא

)ב( תוקם ועדת ערר לענין היתרי יצוא בת  3חברים והם; מי
שכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שימנה שר המשפטים
והוא יהיה היושב ראש ושני חברים שימנה שר החקלאות מבין
עובדי משרדו.

על וערת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין

)ג(

מינהליים ,התשנ"ב. 29 1992

יצואן מורשה 
הוראת מעבר

3ג) .א( מי שערב המועד הקובע החזיק בהרשאה ליצוא לפי
סעיף )3ב( כנוסחו ערב המועד הקובע רשאי להמשיך ולייצא לפי
ההרשאה שקיבל ,ויראו אותו לענין חוק זה כמי שקיבל היתר ייצוא
לפי הוראות סעיפים  3ו3א לחוק זה כנוסחם לאחר המועד הקובע,
והכל עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי הסעיפים
האמורים.

)ב() (1אדם שהוער הפועל של המועצה נתן לו הרשאה
להיות יצואן מורשה של צמחי נוי לפי הוראות סעיף )3ג(
כנוסחו ערב המועד הקובע והתמיד בעיסוקו מאז שקיבל
את ההרשאה לראשונה וער ערב המועד הקובע ,רשאי
לקבל היתר לייצא אותו צמח נוי ,ובלבד שפנה למועצה
בבקשה לקבלת היתר יצוא בדרך שנקבעה לפי הוראות
סעיפים  3ו3א כנוסחם לאחר המועד הקובע ,וזאת אף אם
לא מתקיימים בו תנאי הכשירות לקבלת ההיתר שנקבעו
לפי הסעיפים האמורים.
)(2

מי שקיבל היתר יצוא לפי הוראות סעיף קטן )א(

יחולו לגביו ולגבי ההיתר שקיבל ההוראות לפי חוק זה
לאחר המועד הקובע ,לרבות לענין ביטולו או חידושו".
תחילה ,הוראת
מעבר ותקנות
ראשונות

) .16א( תחילתו של פרק זה ביום א' בתמוז התשס"ג
התחילה(.

)1

ביולי

(2003

)בפרק זה  יום

)ב( מי שערב תחילתו של פרק זה החזיק בהיתר או בהרשאה ,לייצוא ,או נרשם
כיצואן ,לפי אחר מהחוקים המפורטים בפסקאות ) 0עד ) ,(5רשאי להמשיך ולייצא לפי
ההיתר ,ההרשאה או הרישום כאמור ,ויראו אותו לענין חוקים אלה כמי שקיבל היתר יצוא
לפי הוראותיהם כנוסחן לאחר תחילתו של פרק זה ,והכל עד למועד כניסתן לתוקף של
תקנות ,כאמור בסעיף קטן )ג( ,לפי הענין:
)(1

חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל"ג;1973

)(2

פקודת הפיקוח על פרי ההדר,

)(3

פקודת שיווק פרי ההדר,

)(4

חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,התשב"ד;1963

)(5

חוק המועצה לייצור ושיווק של ירקות ,התשי"ט.1959

 29ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

;1940

;1947

)ג( תקנות ראשונות לפי החוקים המפורטים להלן יותקנו בתוך
התחילה:

90

ימים מיום

)ו( סעיף 31א לחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל"ג ,1973כנוסחו
בסעיף  (9)8לחוק זה;
) (2סעיף  49לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ"ד ,1963כנוסחו
בסעיף  13לחוק זה;
) (3סעיף  37לחוק המועצה לייצור ושיווק של ירקות ,התשי"ט ,1959בנוסחו
בסעיף  14לחוק זה.

פרק ד' :ביטוח לאומי ובריאות
 .17בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א) 30 1980בפרק זה  חוק הבטחת הכנסה( 
) (1בסעיף

1

הבטחת



 מס 8ו

)א( בהגדרה "בני זוג" ,במקום הסיפה המתחילה במילים "החיים חיי משפחה"
יבוא "הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו" ,ופסקאות ) (1ו) (2
יימחקו;
)ב( אחרי ההגדרה "חוק הביטוח" יבוא:
''"חוק

המעצרים'' 

חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

מעצרים(,

התשנ"ו;";31 1996

"חוק הפיקוח"



חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים,

התשנ"ג: 32 1993

"חוק העונשין"  חוק העונשין ,התשל"ז;";33 1977
)ג( אחרי ההגדרה "נקודת קצבה'' יבוא:

""עולה חדש"  מי שטרם מלאו  5שנים מיום שהתקיים בו אחר מאלה:
) (1נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה לפי חוק השבות,
התש"י)34 1950בחוק זה  חוק השבות(;
)(2

ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות,

)(3

ניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העליה;
הוא זכאי לסל קליטה מהמשרד לקליטת העליה ונכנס לישראל

)(4

לראשונה באשרה א 5/לפי תקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד
;";"1974
)(2

בסעיף  2
)א(

בסעיף קטן )א(
)(1

תיקון חוק



ברישה ,במקום "עשרים שנה" יבוא

 30ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשס"ב ,עמ' .152
 31ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התש"ס ,עמ' .330
 32ס"ח התשנ"ג ,עמ' .126
 33ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 34ס"ח התש"י ,עמ' .159
 35ס"ת התשל"ד ,עמ'  ;1517התשס"ב ,עמ' .207

"25

שנים";

הכנסה

)(2

בפסקה

),(1

בסופה יבוא:

"ובלבד שהקביעה כי הוא אינו ניתן להשמה בעבודה כלשהי תיעשה
בידי אחד מהמפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ג( כמפורט בהן,
ותהיה לתקופה שלא תעלה על התקופה שקבע השר לענין זה:
)א( לגבי מי שמטופל במוסד או נמצא בתהליך גמילה מסם
לפי צו מבחן של בית המשפט  מרכז לאבחון מתמכרים לסמים
שאישר השר או המוסד האמו; לענין זה 
"מוסד"" ,סם''  כהגדרתם בסעיף בחוק הפיקוח;
1

"צו מבחן"



כמשמעותו בסימן ד של פרק ו' בחוק העונשין,

)ב( לגבי מי שמצוי בפיקוחו של קצין מבחן לפי חוק המעצרים
 קצין מבחן כאמור;
)ג( לגבי מי ששוהה במרכז לטיפול באלכוהוליסטים המצוי
בפיקוח משרד העבודה והרווחה  המרכז האמור;";
)(5

אחרי פסקה

)(2

יבוא:

")2א( מתקיים בו האמור בפסקאות ) (7עד ) (19) ,(18) ,(16),(10או )(23
בתוספת הראשונה ,כל עור מתקיימים בו התנאים הקבועים לגביו
בתוספת האמורה ,ולפי הכללים שנקבעו בה;";

) (4בפסקה ) ,(3אחרי "בהכשרה" יבוא "לרבות במסגרת שיקומית בפיקוח
משרד ממשלתי ,המוסד לביטוח לאומי או הרשות כהגדרתה בחוק הרשות
לשיקום האסיר ,התשמ"ג ",36 1983ובמקום "סעיף )5א() "(1יבוא "חוק
זה";
)(5

בפסקה

)(6

פסקה

),(5

)(6

במקום

''"7

יבוא

'';"2

 תימחק;

)ב( בסעיף קטן )ג( ,במקום "שאין'' יבוא "שמלאו לו
■ המתחילה במילים ''לרבות לתושב ישראל"  תימחק;

25

)ג(

שנים ושאין" ,והסיפה

בסופו יבוא:
")ד(

)ו( ילד תושב ישראל שמתקיים בו האמור בפסקה )ו( של התוספת
הראשונה ,ושאילו מלאו לו  15שנים היה זכאי לגמלה ,זכאי לגמלה
אף אם טרם מלאו לו  25שנים ,כל עוד מתקיימים בו התנאים
הנקובים לגביו בתוספת הראשונה ,ולפי הכללים שנקבעו בתוספת
האמורה.

)ה( השר ,שר המשפטים ושר האוצר כאחר )בסעיף קטן זה  השרים(
יקבעו כללים ומבחנים לזכאות לגמלה לתושב ישראל שמלאו לו  20שנים
אך טרם מלאו לו  25שנים ,ושמתקיימים בו שניים אלה:
)(1

 36ס"ח התשמ"ג ,עמ' .49

אילו מלאו לו

25

שנים היה זכאי לגמלה;

) (2הוא הוכיח באופן ובתנאים שקבעו השרים ,להנחת דעתו של מי
שקבעו לענין זה ,כי עשה כל שביכולתו כדי להשתלב בעבורה
התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני;".
)(3

בסעיף  5
)א(

במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( הגמלה לזכאי שאין לו הכנסה תהיה בסכומים המחושבים לפי
התוספת השניה ,בהתאם להרכב משפחתו ,כדלקמן:
) (1למי שמלאו לו   65בגבר ,או   60באישה ,למי שמשתלמת לו
קצבת זקנה או קצבת שאירים לפי חוק הביטוח ,ולמי שמשתלמת לו
קצבת תלויים לפי סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח  בשיעורים
הנקובים בטור א' בתוספת השניה ,לפי הענין ,כשהם מוגדלים
ב ;7%
)(2

למי שלא משתלמת לו קצבה כאמור בפסקה

אם טרם מלאו לו  55שנים 

)א(

)(1



בשיעורים הנקובים בטור ב'

בתוספת השניה ,לפי הענין;

שנים 

)ב( אם מלאו לו 55
בתוספת השניה ,לפי הענין;
)(3

להורה יחיד  לפי הפרטים

7

בשיעורים הנקובים בטור ג'

או

8

בתוספת השניה ,לפי

הענין;".

במקום

)ב(

בסעיף קטן

)ג(

במקום סעיפים קטנים

)ב(,

"סעיף קטן )א("
)ד(

יבוא "סעיפים קטנים )א( או

)ה(";

ו)ה( יבוא:

")ד( לענין סעיף זה יראו כהורה יחיד גם הורה ,שיש עמו ילד ,אם אותו
הורה זכאי לגמלה בנפרד מבן זוגו מכוח התקנות לפי סעיף )4ב( לענין בני
זוג החיים בנפרד ,שאינם מכלכלים זה את זה או שאחד מהם נמצא
במעצר או

)ה(

במאסר.

על אף הוראות סעיף קטן )א(



) 0שיעור הגמלה שתשולם למי שזכאי לגמלה כאמור בפסקאות
ו) (5בתוספת הראשונה ,יהיה כמפורט באותן פסקאות,

)(1

) (2השר רשאי לקבוע את שיעור הגמלה שתשולם למי שזכאי
לגמלה מכוח סעיפים )2ג( או )4ב(;
)(3

השר ,שר

המשפטים ושר האוצר כאחד יקבעו את שיעור הגמלה

שתשולם למי שזכאי לגמלה לפי סעיף

)2ה(,

ובלבד שהשיעור כאמור

לא יפחת מ 50%ולא יעלה על  ,80%משיעור הגמלה שהיתה
משתלמת לאותו זכאי לפי הוראות סעיפים קטנים )א( ו)ב( אילו
הוראות סעיף קטן )א( היו חלות לגביו;".
)ד( בסעיף קטן )ו( ,אחרי "באותו סעיף" יבוא "או בשל כך שהוא אינו זוכה
כהגדרתו בחוק המזונות";

)(4

בסעיף  6
)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "התוספת" יבוא "התוספת השניה או התוספת
הרביעית",

)ב( במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב( היה שיעור הגמלה המחושב לבני הזוג לפי נתוניו האישיים של
אחד מבני הזוג גבוה משיעור הגמלה המחושב לבני הזוג לפי נתוניו
האישיים של בן הזוג האחר  תשולם לבני הזוג הגמלה בשיעור הגבוה
מביניהם:".

) (5בסעיף )7ג( ,אחרי "על זכאי" יבוא "שמשתלמת לו גמלה לפי פסקה ))(2א( של
סעיף )5א( ועל זכאי" ,ובמקום "אחד מהם הגיע לגיל האמור" יבוא ''באחד מהם
התקיים האמור בסעיף קטן זה";
)(6

בסעיף

12



)א( במקום כותרת השוליים יבוא "ניכויים לענין מי שמלאו להם

55

שנים

ולענין מקבלי קצבאות שאירים או תלויים":
)ב( בסעיף קטן )א( ,ברישה ,במקום "ההכנסה לענין סעיף  "5יבוא "הכנסתו
לענין סעיף  5של מי שמשתלמת לו גמלה לפי פסקאות ) (1ו))(2ב( של סעיף
)5א(";

)ג( בסעיף קטן )ג( ,ברישה ,במקום ''לענין סעיף קטן )א() (1ו) "(2יבוא "לענין
סעיף זה וסעיף  2ואי',
)(7

אחרי סעיף

"ניכויים לענין
זכאים אחרים

12

יבוא:

12א.

)א(

בחישוב הכנסתו לענין סעיף  5של מי שמשתלמת לו

גמלה לפי פסקה ))(2א( של סעיף )5א( ינוכו 

) (1סכום השווה ל 5%מהשכר הממוצע ,מתגמול וכן
מהכנסתו של כל עובר או עובד עצמאי מהמקורות
המפורטים בסעיף  (1)2ו) (2לפקודה אם הוא יחיד,

וסכום השווה ל 7%מהשכר הממוצע ,מתגמול וכן
מהכנסתו כאמור אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו
ילד;

) (2סכום השווה לשיעור המחושב לפי התוספת
השלישית ,בהתאם להרכב משפחתו של הזכאי,
מתגמול וכן מהכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף (1)2
ו) (2לפקודה ,לאחר שנוכה מהם הסכום האמור
בפסקה

);(1

) (3סכום השווה ל 5%מהשכר הממוצע ,מהכנסה
שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק ,דיני חוץ,
הסכם קיבוצי או חוזה עבודה ,למעט קצבה לפי חוק

הביטוח אם הזכאי הוא יחיד ,וסכום השווה ל7%
מהשכר הממוצע ,מהכנסה כאמור אם יש לזכאי בן זוג
או שבהחזקתו ילד.

)ב( הסכומים שינוכו לפי סעיף קטן )10א() (1ו) (3לא יעלו על

סכום השווה ל 5%מהשכר הממוצע  ליחיד ,ועל סכום השווה
ל 7%מהשכר הממוצע  ליחיד שבהחזקתו ילד או לשני בני
זוג;".

בסעיף

)(8

14א



)א( בסעיף קטן )ב( ,בפסקה ) ,(1במקום האמור בה יבוא "לפני שיצא את ישראל
כאמור ,הוא יצא את ישראל פעם נוספת באותה שנה קלנדרית;":
)ב(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
")ו(

) (1שהה זכאי לגמלה מחוץ לישראל  183ימים לפחות במהלך 12
חודשים רצופים ,יראו אותו כמי שנמצא מחוץ לישראל כל עוד לא
תמו  12חורשים רצופים שבהם שהה בישראל  183ימים לפחות,
ובתקופה שבה שהה בישראל כאמור יראו בבן זוגו ,לענין ההוראות
לפי חוק זה ,כיחיד.
) (2הוראות פסקה ) (1לא יחולו על אלה:
)א( מי שהודיע למוסד לביטוח לאומי במועד ,בתנאים ובאופן
שקבע השר ,על יציאתו מישראל ,על תקופת היעדרותו
המשוערת ממנה ועל חזרתו אליה;

)ב( מי ששהה מחוץ לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי הניתן
לפי הוראות סעיף  11בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד
;""1994

ובו ,במקום י'למהצית השכר הממוצע" יבוא

) (9בסעיף  ,15האמור בו יסומן
"לשכר הממוצע" ואחריו יבוא:
")ב( הזכאי למענק פטירה לפי סעיף זה וכן למענק פטירה לפי סעיף  310בחוק
הביטוח ,בידו הברירה לקבל אחד מהם,".
) (10בסעיף  ,23לפני "297א" יבוא "2א";
")א("

)(11

אחרי סעיף  30יבוא:

"הוראות

מיוחדות

30א) .א( בסעיף זה" ,זכאי קודם"  מי שלא מתקיים בו האמור
בסעיף )5א()(1או ))(2ב( והשתלמה לו גמלה בשיעור מוגדל לפי
היראה מההוראות המפורטות להלן ,בער חודש דצמבר :2002
) (1הוראות סעיף )5א()2) ,(2א( או )ד( בחוק זה,
כנוסחם ערב תחילתו של פרק הי בחוק ההסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2003התשס"ג
) 2002בסעיף זה  חוק ההסדרים ;(2003
) (2הוראת סעיף )5ג( בחוק זה ,כנוסחו ערב תחילתו
של פרק ר' בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית
לשנת הכספים  ,(2002התשס"ב.38 2002

 37ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;16התשס"ב ,עמ' .93
 38ס"ח התשס"ב ,עמ' .146

)ב( על אף הוראות סעיף )5א( ,הגמלה לזכאי שהוא זכאי
קורם ,תהיה בסכומים המחושבים לפי התוספת הרביעית ,בהתאם
להרכב משפחתו ,והוראות סעיף )5ב( עד )ו( יחולו לגביה כאילו
חושבה לפי סעיף )5א(.
)ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על זכאי קודם שאחרי יום
תחילתו של פרק ה' בחוק ההסדרים  2003לא היה זכאי לגמלה
לתקופה של שישה חודשים רצופים ,ויחולו לגביו הוראות סעיף
)5א(;".

בסעיף

)(12

)א(

31



בסעיף קטן

)ב(,

במקום

")5ד("

יבוא

")5ה(";

)ב( בסעיף קטן )ג( ,אחרי ")2ג( יבוא ")2ה(" ,במקום ")5ד(" יבוא ")5ה() (2ו),"(3
ואחרי " ''11יבוא "14א)ו(":
)(13

במקום התוספת יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיפים )2ד( ו)(5ה()(1

זכאים לגמלה גם אם טרם מלאו להם
)(1

25

שנים

)א( ילד יתום או ילד נטוש ,שמתקיימים בו כל אלה:
) (1אם מלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו  20שנים  עיקר זמנו מוקדש לסיום
לימודיו במוסד חינוכי על יסודי;

)ב(

)ג(

) (2הוא אינו ילד מאומץ הנמצא במשמורתו של ההורה המאמץ:
) (3אוצר המדינה או רשות מקומית אינם נושאים בהחזקתו;
הגמלה לילד יתום או נטוש כאמור בפסקת משנה )א( תהיה כמפורט להלן:
) (1לילד אחד   25%מהשכר הממוצע פחות נקודת קצבה,
) (2לשני ילדים   37.5%מהשכר הממוצע פחות שתי נקודות קצבה;
) (3לכל ילד נוסף   10%מהשכר הממוצע;
בפסקה זו 

"ילד יתום"  ילד יתום משני הוריו ,או ילד יתום מהורה אחר והורהו השני הוא
נעדר;

"ילד נטוש"  ילד שהוריו נטשו אותו בישראל ,ובלבד שאחד מהוריו הוא תושב
ישראל ,או ילד שהורהו שהוא תושב ישראל נטש אותו בישראל והורהו השני
נפטר ,נעדר או שאינו מתגורר עמו ,ונבצר ממנו דרך קבע מלמלא חובותיו
בלפי הילד;
"נעדר"  אחד מאלה:
)(1

גר דרך קבע מחוץ לישראל;

)(2

עקבותיו נעלמו,

)(3

לא

ידוע,

)(2

מי שמלאו
פסקה );(1

לו

18

שנים ושולמה לו גמלה לפני הגיעו לגיל

18

שנים מכוח הוראות

) (3הורה לילד שבהחזקתו:
)(4

בן זוגו זכאי לגמלה ,ובלבד שאינו זכאי לגמלה לפי סעיף

)(5

אישה הרה הגרה עם הוריה המקבלים גמלה ,או עם אחד מהם המקבל גמלה; הגמלה
לאישה הרה כאמור תהיה בסכום השווה לשיעור הנקוב בפרט ) (1בתוספת השניה,
בניכוי סכום השווה ל 5%מהשכר הממוצע ,והוראות סעיפים )5ב( עד ) 0יחולו לגביה
באילו חושבה לפי סעיף )5א(;

)(6

אישה הרה שאינה גרה עם הוריה ,או עם אחד מהם;

)(7

אישה הרה שמלאו לה  18שנים ,החל בשבוע ה3ו להריונה;
מי שמלאו לו  18שנים והוא נקלע למצב מצוקה חמור עקב אסון או מאורע פתאומי
ובלתי צפוי; זכאות לגמלה לפי פרט זה תהא לתקופה שלא תעלה על שני חורשים

)(8

)4ב(;

רצופים,
)(9

מי שמלאו לו  18שנים וריצה שישה חודשי מאסר לפחות ,כל עוד לא חלפה תקופה של
חודשיים מיום שחרורו; זכאות לגמלה לפי פרט זה תהא לתקופה שלא תעלה על שני
חודשים

)(10

רצופים;

מי שמלאו לו  18שנים והוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה הנמשכת
יותר מ 30ימים רצופים ,הזכאות לגמלה לפי פרט זה תהיה ממועד שלא יקדם ל1
בחודש שבו מלאו  30ימי המחלה הרצופים ,ותימשך לא יותר מ 6חודשים ,ובלבד
שאם הוא זכאי לתשלום ממקור כלשהו בעד תקופת אי עבודתו באמור ,יהיה זכאי

לגמלה אם התשלום נמוך מסכום הגמלה הקבוע לפי סעיף  ,5בהתאם להרכב
משפחתו;

) (11מי שמלאו לו  18שנים והוא מטופל במוסד או נמצא בתהליך גמילה מסם על פי צו
מבחן של בית המשפט או בפיקוחו של קצין מבחן לפי חוק המעצרים ,לענין זה" ,מוסד",
"סם" ו"צו מבחן"  כהגדרתם בסעיף )2א();(1
)(12

מי שמלאו לו  18שנים ומרכז לאבחון מתמכרים לסמים שאישר השר ,קבע כי הוא אינו
ניתן להשמה בעבודה כלשהי;

) (13מי שמלאו לו  18שנים ומרכז לטיפול באלכוהוליסטים ,המצוי בפיקוח משרד העבודה
והרווחה ,הכיר בו כמכור לאלכוהול ,או שהוא מצוי בתהליך גמילה באותו מרכז,
) (14מי שמלאו לו  18שנים ונקבעה לגביו דרגת אי כושר להשתכר של  75%לפחות לפי
הוראות פרק ט' בחוק הביטוח:
) (15מי שמלאו לו  18שנים והוא מקבל דמי פגיעה לפי סימן ד' בפרק ה' בחוק הביטוח:
) (16מי שמלאו לו  18שנים והוא נושא מאסר בעבודות שירות לפי סימן ב' 1בפרק וי בחוק
)(17

העונשין;
מי שמלאו לו  18שנים והוא עובד מטעמי בריאות במפעל מוגן שקבע השר ,בהיקף
העבודה המקובל בו;
שנים והוא מצוי במעצר בית;

)(18

מי שמלאו לו

)(19

מי שמלאו לו  18שנים והוא מטופל על ידי הלשכה לשירותים חברתיים במשרד
העבודה והרווחה ומוגדר על ידה בדר רחוב;

18

)(20

מי שמלאו לו  18שנים והוא נמצא במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי ,המוסד
לביטוח לאומי או הרשות כהגדרתה בחוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ"ג;39 1983
שנים והתקיימו בו התנאים שנקבעו לפי פסקה

)(21

מי שמלאו לו

)(7.2

מי שמשתלמת לו קצבת תלויים לפי סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח או קצבת שאירים
לפי סימן ד' בפרק י"א בחוק האמור:

18

) (7בסעיף )2א(;

) (23עולה חדש שמלאו לו  18שנים והוא לומד באולפן לפי הפניית המשרד לקליטת
העליה.
תוספת שניה
)סעיף

(5

שיעורי הגמלה  באחוזים מהשכר הממוצע
טור א'

מי שמקבל קצבת
זקנה ,שאירים או
תלויים לפי חוק
פרט

הרכב

המשפחה

יחיד

הביטוח

טור ב'

מי שטרם

מלאו
55

לו

שנים

טור ג'

מי שמלאו לו
55

שנים

250/0

200/0

25%

)(2

שני בני זוג

37.50/0

27.50/0

37.50/0

)(3

שני בני זוג

47.50/0

30%

43.50/0

)(1

שעמם ילד
)(4

שני בני זוג
שעמם

57.50/0

33.50/0

49.50/0

שני

ילדים לפחות
)(5

יחיד

שעמו

ילד
)(6

נקודת קצבה

יחיד שעמו

שני ילדים
לפחות
)(7

אלמנה או
הורה

42.50/0

פחות

300/0

יחיד

52.50/0

פחות

33.50/0

נקודת קצבה
42.50/0

פחות

37.50/0

פחות

נקודת קצבה
43.50/0

פחות

נקודת קצבה
33.50/0

נקודת קצבה

 %42.5פחות

נקודת קצבה

שעמם ילד
)(8

אלמנה או
הורה

יחיד

שעמם שני

ילדים לפחות

 39ס"ח התשמ"ג ,עמ' .49

52.50/0

פחות

נקודת קצבה

390/0

52.50/0

פחות

נקודת קצבה

תוספת שלישית
)סעיף 12א)א()((2

שיעורי ניכויים מתגמול ומהכנסה של זכאים שטרם מלאו להם  55שנים ושאינם
מקבלים קצבאות שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח
פרט

הרכב

שיעור הניכוי

המשפחה

)(1

אלמנה או הורה יחיד שעמם ילד אחד לפחות

)(2

שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות

37.50/0

)(3

יחיד הזכאי לגמלה לפי סעיף 30א ,שני בני זוג
הזכאים לגמלה לפי סעיף 30א ,שני בני זוג שעמם ילד

32.50/0

)(4

כל הרכב משפחתי אחר

40%

30%

תוספת רביעית
)סעיף 30א(

שיעורי הגמלה לזכאי קודם  באחוזים מהשכר הממוצע
הרכב

פרט
)(1

יחיד

)(2

שני בני זוג

שיעור הגמלה

המשפחה

22.50/0
300/0

)(3

שני בני זוג שעמם ילד
שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות

)(5

יחיד שעמו ילד

33.5%

)(6

יחיד שעמו שני ילדים לפחות

37.50/0

)(7

אלמנה או הורה יחיד שעמם ילד
אלמנה או הורה יחיד שעמם שני ילדים לפחות

33.50/0

)(4

)(8

33.5%
39%

"390/0

) .18א( סעיפים  5 ,2 ,1ער 12 ,12 ,7א14 ,א)ב()30 ,23 ,15 ,(1א 31 ,והתוספת הראשונה עד
התוספת הרביעית ,בחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחם בסעיף  17בחוק זה ,יחולו על גמלאות
המשתלמות בעד יום ב"ז בטבת התשס"ג ) 1בינואר ) (2003בסעיף זה  יום התחילה(
ולאחריו.
)ב(

סעיף 14א)ו( בחוק הבטחת
)(1

לגבי מי שיצא את ישראל ביום התחילה או לאחריו 

באדר א' התשס"ג
)(2

הכנסה ,כנוסחו בסעיף  (8)17בחוק זה ,יחול 

)1

במרס

החל ביום כ"ז

;(2003

לגבי מי שיצא את ישראל לפני

יום התחילה 

החל ביום ז' בטבת

התשס"ד ) 1בינואר .(2004

)ג( לענין מי ששירות התעסוקה קבע לגביו ערב יום התחילה כי מתקיים בו התנאי
שבפסקה ) (1של סעיף )2א( בחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחו ערב יום התחילה ,יחולו הוראות
אלה:

חוק הבטחת
הכנסה  תחולה
והוראות מעבר

)ו( אם נקבע לגביו שהתנאי האמור מתקיים בו עד למועד שקבע ,שירות
התעסוקה  יראו אותו כמי שמתקיים בו התנאי האמור עד יום ו' בטבת
התשס"ד ) 31בדצמבר  (2003או עד למועד שקבע שירות התעסוקה ,לפי
המוקדם ,אלא אם כן נקבע לגביו ,לפי הוראות פסקה )ו( של סעיף )2א( בחוק

הבטחת הכנסה ,כנוסחה בסעיף )(2)17א( בחוק זה ,כי לא מתקיים בו התנאי
האמור בה;
)) (2א( אם נקבע לגביו שהתנאי האמור מתקיים בו לצמיתות  יראו אותו
כמי שמתקיים בו התנאי האמור עד למועד שיקבע לגביו שר העבודה
והרווחה ,בהסכמת שר האוצר ,בהתאם לכללים שקבע כאמור ובלבד
שהמועד האמור לא יאוחר מיום ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר ;(2003
בכללים לפי פסקה זו ייקבע בין השאר ,כי בכל רבעון בשנת הכספים 2003

תיקון חוק
המזונות )הבטחת
תשלום(  מס 5

חוק המזונות
)הבטחת תשלום(
 תחולה
חוק המזונות
)הבטחת תשלום(
 הוראת מעבר
והוראת שעה

יחדלו מלראות ב 25%לפחות מכלל מי שנקבע לגביהם שהתנאי האמור
מתקיים בהם לצמיתות ,כמי שהתנאי האמור מתקיים בהם;
)ב( הוראות פסקת משנה )א( לא יחולו על מי שנקבע לגביו ,לפי הוראות
פסקה ) (1של סעיף )2א( לחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחה בסעיף )(2)17א(
לחוק זה ,כי לא מתקיים בו התנאי האמור בה.
)ג( על אף האמור בסעיף  17ובסעיף קטן זה ,יראו במי שמלאו לו  55שנים
לפני יום התחילה ונקבע לגביו ,ערב יום התחילה ,כי מתקיים בו לצמיתות
התנאי שבפסקה ) (1של סעיף )2א( בחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחו ערב יום
התחילה ,כמי שהתנאי האמור מתקיים בו לצמיתות.
 .19בחוק המזונות )הבטחת תשלום( ,התשל"ב) 401972להלן  חוק המזונות(,
בסעיף 
)ו( בהגדרה "זוכה" ,אחרי "ניתן לזכותו" יבוא "ואינו מתגורר עם החייב" ואחרי
"לרבות הורה" יבוא "שאינו מתגורר עם החייב";
) (2בהגדרה "חייב" ,במקום "מי" יבוא "יחיד".
1

 .20סעיף בחוק המזונות ,כנוסחו בסעיף
בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.
1
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בחוק זה ,יחול על תשלומים המשתלמים

) .21א( בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות
שיתקין שר המשפטים לפי סעיפים  3ו 20בחוק המזונות לאחר תחילתו של חוק זה ,יהיו
שיעורי התשלומים המשתלמים לזוכה לפי החוק האמור בעד התקופה האמורה כמפורט
להלן או כפי שנקבעו בפסק הרין למזונות ,לפי הנמוך מביניהם:
) 0לזוכה שטרם מלאו לו  55שנים ואינו מקבל קצבת שאירים או קצבת
תלויים לפי חוק הביטוח והשתלם לו תשלום לפי חוק המזונות בעד חודש
דצמבר   2002תשלום ששיעורו מחושב לפי התוספת הרביעית בחוק הבטחת
הכנסה ,כנוסחה בסעיף  (13)17בחוק זה ,בהתאם להרכב משפחתו ,הוראות
פסקה זו לא יחולו על זוכה שלאחר יום תחילתו של חוק זה לא היה זכאי
לתשלום לפי חוק המזונות לתקופה של שישה חודשים רצופים;
) (2לזוכה שהוא ילד שאינו בהחזקתו של הורהו ואינו עמו ועיקר פרנסתו
אינה על חשבון אוצר המדינה או על חשבון רשות מקומית  תשלום ששיעורו
מחושב לפי פסקה ))(1ב( בתוספת הראשונה בחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחה
בסעיף

(13)17

בחוק זה;

 40ס"ח החשל"ב .עמ'  ;87התשס"ב ,עמ' .153

זה 

) (3לאישה נשואה למי שאינו החייב כהגדרתו בחוק המזונות )בסעיף
נשואה לאחר( ,שבהחזקתה ילד אחד  תשלום ששיעורו מחושב לפי פסקה
))(1ב() (1בתוספת הראשונה בחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחה בסעיף  (13)17בחוק
זה;

) (4לזוכה שהיא נשואה לאחר ,שבהחזקתה שני ילדים לפחות  תשלום
ששיעורו מחושב לפי פסקה ))(1ב() (2בתוספת הראשונה בחוק הבטחת הכנסה,
בנוסחה בסעיף  (13)17בחוק זה;
) (5לזוכה שאינו מנוי בפסקאות ) (1עד )  (4תשלום ששיעורו מחושב לפי
הטור המתאים בתוספת השניה בחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחה בסעיף
בחוק זה ,בהתאם לנתוניו האישיים של הזוכה.

(13)17

)ב( אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לגרוע מהוראות שנקבעו בתקנות לפי חוק
המזונות לענין התשלום לזוכה שיש לו הכנסה ,וההוראות שנקבעו בתקנות האמורות יוסיפו
לחול ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
) (1יראו את שיעורי התשלומים לפי סעיף קטן )א( כאילו נקבעו בתקנות לפי
חוק המזונות,

) (2יראו הכנסה ככוללת גם הכנסה המחושבת לפי סעיף 12א בחוק הבטחת
הכנסה ,כנוסחו בסעיף  (7)17בחוק זה.

 .22בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד) 41 1994בפרק זה  חוק ביטוח בריאות
ממלכתי( 
) (1בסעיף )55ה( ,אחרי "והסדרי תשלום אחרים" יבוא "ובלבד ששיעור רמי ביטוח
בריאות מהשכר המשולם לחייל ,המשרת בשירות סדיר לפי התחייבות לשירות קבע,

תיקון חוק
ביטוח בריאות

ממלכתי  מסי

21

יהיה זהה לשיעור המשתלם בעד עובד לפי הוראות סעיף )14ב();"(1
) (2בסעיף )58ד( ,במקום פסקה ) (1יבוא:

")ו( בסעיף קטן זה" ,תשלום מיוחד"  סכום חודשי השוות לדמי ביטוח
בריאות החלים לפי חוק זה ,לגבי עובד שהכנסתו היא השכר הממוצע כפול
כשהם מוכפלים ב ;2.8לענין זה" ,השכר הממוצע"  כמשמעותו בסעיפים
בחוק הביטוח הלאומי ,כפי שהיה ידוע בחודש ינואר החל סמוך לפני תחילת
ביצוע התשלום המיוחד ,ולגבי מי שהחל לשלם את התשלום המיוחד לראשונה
בחורש ינואר  השכר הממוצע של חודש ינואר האמור;".
,5

1

 .23תחילתו של סעיף )58ד( בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,כנוסחו בסעיף
ביום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי .(2002

(2)22

ו2

בחוק זה,

 .24בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה) 421995בפרק זה  חוק הביטוח
הלאומי( 
)ו(

בסעיף

,1

אחרי ההגדרה "חוק חיילים משוחררים" יבוא:

""חוק הכניסה לישראל"  חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב;";43 1952

 41ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;16התשס"ב ,עמ' .95
 42ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ב ,עמ' .516
 43ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

חוק ביטוח

בריאות ממלכתי
 תחילה
תיקון חוק
הביטוח הלאומי
 מס' 60

)(2
"מי

אחרי סעיף
שאינו

תושב

2

יבוא:

2א.

לענין החוק

)א( בסעיף זה 
"תקנות הכניסה" תקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד
;44 1974

"שנה"  שנים עשר חודשים רצופים.

)ב( לענין חוק זה לא יראו כתושב ישראל ,בין השאר ,כל
אחד מאלה:

) (1שוהה שלא כדין ,כמשמעותו בסעיף
הכניסה לישראל;

13

בחוק

) (2מי שבידו היתר כאמור בצו הכניסה לישראל
)פטור תושבי יהודה ושומרון ,רצועת עזה וצפון סיני,
מרכז סיני ,מרחב שלמה ורמת הגולן( ,התשכ"ח
,45 1968

) (3מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב,1/
ב ,2/ב 3/או ב ,4/לפי תקנה  5בתקנות הכניסה:
)(4

בשנה שתחילתה ביום מתן אשרה ורישיון

לישיבת עראי מסוג א ,1/לפי תקנה )6א( בתקנות
הכניסה  מי שבידו אשרה ורישיון כאמור שהתגורר
בישראל בשנה האמורה פחות מ 183ימים;
) (5מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת עראי מסוג א3/
לפי תקנה )6ג( בתקנות הכניסה ,וכן קרובו של בעל
אשרה ורישיון כאמור שבידו אשרה ורישיון לישיבת
עראי מסוג א 4/לפי תקנה )6ד( בתקנות הכניסה.

)ג( מי שאינו אזרח ישראלי ובידו אשרה ורישיון לישיבה
בישראל לפי חוק הכניסה לישראל שאינם מנויים בסעיף קטן)ב( )(3
עד ) ,(5שהתגורר בישראל ,בשנה שתחילתה ביום מתן האשרה
והרישיון האמורים ,פחות מ 183ימים ,לא יראו אותו בשנה
האמורה כתושב ישראל לענין חוק זה.
)ד( על אף הוראות סעיף קטן )ב() ,(4מי שבידו אשרה ורישיון
לישיבת עראי כאמור באותו סעיף קטן ,ניתנה לו אשרת עולה או
תעודת עולה לפי חוק השבות ,בתוך השנה שתחילתה ביום מתן
האשרה והרישיון האמורים ,רשאי המוסד לראות בו תושב ישראל
מיום מתן האשרה והרישיון;".
)(3

בסעיף

)(4

אחרי סעיף

)18א(,

במקום "המשנה והסגנים" יבוא "המשנה ,הסגנים והחשב";

23

יבוא:

 44ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1517התשס"ב ,עמ' .207
 45ק"ת התשכ"ח ,עמ' .910

"סימן ג'ו :החשב
23א.

החשב

על

אף הוראות חוק זה



) (1חשב המוסד ימונה בידי החשב הכללי במשרד
האוצר ויהיה עובר משרד האוצר ,אין בהוראות פסקה זו
כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המרינה )מינויים(,
התשי"ט;46 1959

) (2הממונה על חשב המוסד יהיה החשב הכללי
בלבד;

) (3המוסד לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה
כספית ,אלא באישור חשב המוסד ,אין בהוראות פסקה זו
כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או
להתקשרות באמור לפי כל דין;".
) (5בסעיף )68א( ,בהגדרה "בעל שירות מזכה" ,בפסקה )ו( ,בסופה יבוא "או אם נספו
כאמור בחוק משפחות חיילים",
) (6בסעיף )74ב( ,בפסקה ))(1ב( ,במקום "סעיף )5א() "(2יבוא "סעיף )5א():"(3
)(7

בסעיף

)(8

אחרי סעיף

)107א(,

בכל מקום ,במקום

173

""48

יבוא

";''12

יבוא:

173א .על אף האמור בסעיף  ,173על זכאי שנשלח להכשרה
"דמי אבטלה
למי
שנמצאמקצועית מקצועית בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס''ג ) 1בינואר  (2003עד
בהכשרה
 הוראת שעה

יום ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר  (2003יחולו הוראות סעיפים 171
ו171א ,והתקופה שבעדה משתלמים לזכאי דמי אבטלה לפי סימן
זה לא תעלה על התקופה המרבית לתשלום דמי אבטלה לפי
הוראות

סעיפים

171

ו171א;".

) (9בסעיף )174ג() ,(1אחרי "בחלקים" יבוא ")א(";

) (10בסעיף  ,195בהגדרה "התאריך הקובע" ,בכל מקום ,במקום " "36יבוא ":"15
)(11

בסעיף )200ג( ,ברישה ,אחרי "היו לנכה תלויים" יבוא ''שהם תושבי ישראל";

) (12בסעיף  ,201אחרי "התלויים בו" יבוא ''שהם תושבי ישראל";
)(13
"ניכוי

מקצבה

במקום סעיף
הכנסות

202

יבוא:

) .202א( בסעיף זה" ,הקצבה הקובעת"  סכום השווה לקצבה
חודשית מלאה ,ואם שולמה לנכה קצבה חודשית נוספת ,סכום
השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה החודשית
הנוספת.

)ב( עלתה קצבה של נכה על הקצבה הקובעת )לעודף זה
ייקרא בחוק זה  יתרת הקצבה( ,ינהגו כך:

) (1כל הכנסה שהיתה לו לא תנוכה מסכום השווה
לקצבה הקובעת;
 46ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ב ,עמ' .96

) (2היתה לו הכנסה חודשית לפי סעיף  (2) ,(1)2או
לפקודת מס הכנסה בסכום העולה על  40%מהשכר

)(8

הממוצע ,ינוכו מיתרת הקצבה  60%מההכנסה
העודפת;
) (3היתה לו הכנסה חודשית שלא לפי סעיף (2) ,(1)2
או ) (8לפקודת מס הכנסה ,תנוכה הכנסה זו מיתרת
הקצבה;".
) (14בסעיף 4ו)2ג( ,בסופו יבוא "ובלבד שלא תשולם גמלה כאמור לתקופה העולה
על  12חודשים";
) (15בסעיף  ,247במקום הרישה המסתיימת במילים "סימן זה" יבוא "לענין סימן זה,
תלוי במבוטח הוא אחד מהמפורטים להלן שהוא תושב ישראל;":
) (16בסעיף  296
)א( בסעיף קטן )ב( ,במקום "העולה על  48חודשים" יבוא "העולה על 12
חודשים" ובמקום "טרם חלפו  48חודשים" יבוא "טרם חלפו  18חודשים":
)ב( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב (1על אף הוראות סעיף קטן )ב( ,נרשם ילד במרשם האוכלוסין ,לפי
חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה ,47 1965לאחר שחלפו  30ימים מיום
לידתו ,לא תשולם בעדו קצבה לפי פרק ד' בעד תקופה העולה על 3
חורשים שקדמו בתכוף לפני החורש שבו הוגשה התביעה;".
) (17בסעיף
) (18בסעיף

)307א(,
,310

אחרי "תלויים" יבוא

"שהם תושבי ישראל",

בסופו יבוא:

")ה( הזכאי למענק פטירה לפי סעיף זה וכן למענק פטירה לפי סעיף
הבטחת הכנסה ,בידו הברירה לקבל אחד מהם:".
)(19

בסעיף

,324

15

בחוק

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( נמצא זכאי לקצבה בישראל ,לא תשולם לו תוספת לקצבה בעד תלוי
כמשמעותו בסעיפים  201 ,200ו 247ובעד ילד כמשמעותו בסעיף )252ב(,
הנמצאים בחוץ לארץ למעלה מעשרים וארבעה חודשים רצופים ,בעד פרק
הזמן שמתום עשרים וארבעה החודשים האמורים ,אלא בהסכמת המוסד,".
)(20

אחרי סעיף

324

יבוא:

324א) .א( שהה אדם מחוץ לישראל  183ימים לפחות במהלך
"תנאי לתשלום
גמלה למי
ששהה שנה והוא זכאי לגמלה בתנאי שהוא מתגורר בישראל ,לא תשולם
מחוץ לישראל
לו או בעדו גמלה כאמור ,בל עור לא תמה שנה שבמהלכה התגורר
בישראל  183ימים לפחות ,אלא אם כן הודיע למוסד במועד,
בתנאים ובאופן שקבע השר על יציאתו מישראל ,על תקופת
היעדרותו המשוערת ממנה ועל חזרתו אליה.
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי 
)(1

גמלה המשתלמת לפי פרק ג' למבוטח כמשמעותו

לפי הוראות סעיף ) 40א() (2ו)ב()ו(;

) (2גמלה המשתלמת לפי פרקים ה' ,ח' וי''ג:
 47ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;270התשנ"ו ,עמ' .180

,

)(3

מי ששהה מחוץ לישראל לצורך קבלת טיפול

רפואי הניתן לפי הוראות סעיף  11בחוק ביטוח
בריאות.

)ג(

324ב) .א( לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין ,כמשמעותו
בסעיף  13בחוק הכניסה לישראל )בסעיף זה  שוהה שלא כדין(
בער תקופת שהותו כאמור.
)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,מי שמשתלמת לו גמלה
ונעשה שוהה שלא כרין ,יופסק לו תשלום הגמלה בעד תקופת
שהותו שלא כרין לפי הוראות הסעיף הקטן האמור ,החל בתום 30
ימים מיום שנעשה שוהה שלא כדין:".

שלילת גמלה
משוהה שלא
כדין

)(21

בסעיף

בסעיף זה" ,שנה"  שנים עשר חודשים רצופים.

)378א(



)א( במקום ההגדרה "שטחי המועצה הפלסטינית" יבוא:

""היישובים"  כהגדרתם בסעיף  XIIלהסכם;

"האתרים הצבאיים"  כמשמעותם בהסכם ,לרבות אזור המיתקנים
הצבאיים כמשמעותו בסעיף  XVIIלהסכם;":
)ב( בהגדרה "תושב ישראל באזור" ,במקום פסקאות ) (1ו) (2יבוא:
")ו(
)(2

הוא מתגורר ביישובים או באתרים הצבאיים;

הוא

אחרי סעיף

)(22
"הוראה

מיוחדת

לגבי תושב קבע

מתגורר באזור ומועסק בישראל;";

404

יבוא:

 .405על אף הוראות בל דין ,ניתנו לאדם אשרה ורישיון לישיבת
קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל ,לא תשולם לו גמלה לפי
חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום שבו המציא למשרד הפנים את
הראיות שמכוחן ניתנו לו האשרה והרישיון האמורים ,אף אם
התקופה כאמור היתה לפני יום כ"ז בטבת התשס"ג )ו בינואר
;".(2003

)(23

בלוח ח' ,לפני חלק )ב( יבוא:

")א( עבודה בלתי מקצועית בתחנות

דלק.",

) .25א( סעיפים ו2 ,א23 ,18 ,א 200 ,74 ,עד
הלאומי ,כנוסחם בפסקאות ) (1עד ) (11) ,(6) ,(4עד )(21) ,(18) ,(17) ,(15) ,(13ו)(22של סעיף 24
בחוק זה ,יחולו על גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בער יום תחילתו של חוק זה )בסעיף זה
 יום התחילה( ואילך.
378 ,310 ,307 ,247 ,202

ו 405בחוק הביטוח

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הוראות סעיף 2א בחוק הביטוח הלאומי ,כנוסתו
בסעיף  (2)24בחוק זה ,לא יחולו ,לענין פרקים ט' וי"א בחוק הביטוח הלאומי ,על מי שניתן לו
לפני יום התחילה אישור בכתב מאת המוסד לביטוח לאומי ,שלפיו המוסר לביטוח לאומי
ראה בו תושב ישראל.

)ג( סעיף )68א( בחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בסעיף  (5)24בחוק זה ,יחול על קצבה
המשתלמת בעד יום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי  (2002ואילך.

חוק הביטוח
הלאומי  תחילה
ותחולה

)ד( סעיפים  214,195 ,107ו 296בחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחם בפסקאות ),(10) ,(7
) (14ו) (16של סעיף  24בחוק זה ,יחולו על תביעות שהוגשו ביום א' בתמוז התשס"ג ) 1ביולי
 (2003ולאחריו.

)ה( תחילתם של סעיף  174ולוח ח' בחוק הביטוח הלאומי ,בנוסחם בפסקאות
ו) (23של סעיף  24ביום כ"ו בכסלו התשס"ג ) 1בדצמבר  ,(2002והם יחולו על מי שהשתחרר
משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו986ו ,48למעט שירות צבאי
לפי התחייבות לשירות קבע ,ביום האמור או לאחריו.
)ו( סעיף )324ב( בחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בפסקה ) (19של סעיף  24בחוק זה,
יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך ,ובלבד שמנין התקופות האמורות באותו
סעיף לא יחל לפני יום התחילה.
)ז( סעיף 324א בחוק הביטוח הלאומי ,כנוסחו בפסקה ) (20של סעיף  24בחוק זה,
יחול 
)ו( לגבי מי שיצא את ישראל ביום התחילה או לאחריו  החל ביום כ"ז
באדר א' התשס"ג ) 1במרס ;(2003
) (2לגבי מי שיצא את ישראל לפני יום התחילה  החל ביום ד בטבת
)(9

התשס"ד

)1

בינואר

.(2004

)ח( הוראות סעיף 324ב לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף
על גמלה המשתלמת בער יום כ"ז באדר א' התשס"ג )ו במרס (2003
הטבה מן המוסד
לביטוח לאומי

תיקון חוק

הביטוח הלאומי
)תיקון מסי 55
הוראת שעה(
 מסי 2



(20)24

לחוק זה ,יחולו

ואילך.

) .26א( התובע גמלה ,תגמול ,תשלום ,מענק או כל הטבה אחרת הניתנת על ידי המוסד
לביטוח לאומי לפי כל דין )בסעיף זה  הטבה( ,יגיש את תביעתו בעצמו ולא באמצעות אחר,
במקום ובאופן שיקבע שר העבודה והרווחה בהסכמת שר האוצר; לא הגיש תובע הטבה את
תביעתו כאמור בסעיף קטן זה ,לא תינתן לו ההטבה ,על אף האמור בכל דין.
)ב( התובע הטבה שאינה ניתנת באופן חד פעמי ,והניתנת במשך תקופה העולה על
שנה ,יתייצב בעצמו ,ולא באמצעות אחר ,אחת לשנה ,במקום ובאופן שיקבע שר העבודה
והרווחה בהסכמת שר האוצר ,לא התייצב התובע כאמור ,לא תינתן לו ההטבה בעד
התקופה שתחילתה במועד שבו היה עליו להתייצב או בתום שנה מיום תחילת מתן
ההטבה ,לפי המאוחר ,ושטיומה במועד שבו התייצב בפועל ,על אף האמור בכל דין■ .
)ג( שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע סוגי תובעים שיהיו פטורים מהגשת תביעה
או מהתייצבות לפי סעיף זה מטעמים רפואיים או מטעמים מיוחדים אחרים ,שיקבע ,ובן
סוגי הטבות שלגביהן פטור התובע מהגשת תביעה או מהתייצבות כאמור; קבע שר העבודה
והרווחה פטור לפי סעיף קטן זה ,יקבע ,לענין הטבות שאחד התנאים לקבלתן הוא מגורים
בישראל ,את הדרכים שלפיהן יוכיח מי שפטור כאמור ,להנחת דעתו של המוסד לביטוח
לאומי ,כי הוא מתגורר בישראל.
)ד( תחילתו של סעיף זה במועד תחילתן של תקנות שיתקין שר העבודה והרווחה
לפי סעיפים קטנים )א( ו)ב(.
) .27א( חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'   55הוראת שעה( ,התשס"ב) 49 2002בסעיף
זה  תיקון מס'
)(1

(55



בסעיף

,2

במקום "בתקופה שמיום התחילה עד תום שנה מיום התחילה

)בחוק זה  התקופה הקובעת(" יבוא "בתקופה שמיום ב' באלול התשס"ב
)10באוגוסט  (2002עד יום כ"ז באדר ב' התשס"ג
המתחילה במילים "ועל מי שהחל לעבוד"  תימחק;

)31

 48ס"ח התשמ"ב ,עמ' .107
 49ס"ח התשס"ב ,עמ' .519

במרס

"(2003

והסיפה

)(2

סעיף  3

בטל.

)ב( על אף האמור בסעיף  2בתיקון מס'  ,55כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ,הוראות _
התיקון האמור לא יחולו על מי שהחל לעבוד באבטחה לפני יום ב' באלול התשס''ב
)10

באוגוסט

.(2002

 .28בחוק הגנת השכר ,התשי"ח ,501958בסעיף )8א( ,במקום "בשיעור המוגדל לפי
סעיף )5א(" יבוא "בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה".

 .29בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב ,51 1992בסעיף )15א(,
במקום פסקה ) (1יבוא:
")ו( אם לבן הזוג אין הכנסה או שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה המרבית,
כמפורט להלן 
)א( לבן זוג שהוא זכאי קודם  בסכום השווה לגמלה להבטחת הכנסה לפי
התוספת הרביעית בחוק הבטחת הכנסה ,בהתאם להרכב משפחתו ,ואם עמו
ילדים  בסכום שנקבע בפרטים  7או  8בתוספת האמורה ,לפי הענין :לענין זה,
"זכאי קודם"  מי שהתקיימו בו כל אלה:
) (1קיבל תגמול לפי סעיף זה בעד חודש דצמבר  ,2002ובלבד שלאחר
החודש האמור לא חלה הפסקה בזכאותו לתגמול לתקופה של שישה

תיקון חוק
השכר
הגנת
 מסי 21

תיקון חוק
תגמולים לאסירי
ציון ולבני


משפחותיהם
מסי 4

חורשים רצופים;
) (2טרם מלאו לו  55שנים,

) (3הוא אינו מקבל קצבת שאירים או תלויים לפי חוק הביטוח,
)ב( לבן זוג שאינו זכאי קודם כהגדרתו בפסקת משנה )א(  בסכום השווה
לגמלה להבטחת הכנסה לפי הטור המתאים בתוספת השניה בחוק הבטחת
הכנסה ,בהתאם לנתוניו האישיים".

פרק ה' :עובדים זרים
.50

בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( .התשנ"א

) 52 1991להלן  חוק עובדים זרים( 
) (1בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "מעביד" יבוא;

"" .חוק הכניסה לישראל"  חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב;53 1952
"הממונה"  עובד המדינה שמונה במנהל היחידה הממשלתית שהוקמה לפי
החלטת הממשלה מס'  2327מיום כ"א באב התשס"ב ) 30ביולי ;";(2002
) (2בסעיף 1ב)ג( ,המילים "התשי"ב) 1952להלן  חוק הכניסה("  יימחקו;
) (3בסעיף וט 
)א( במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( השר רשאי לקבוע כי על מעביד של עובד זר להגיש לממונה דין
וחשבון ,מדי חודש או מדי תקופה ארוכה מזו שיקבע השר,".
)ב( בסעיף קטן )ד( ,במקום "מעבידו של עובר ימסור למדור התשלומים" יבוא
"קבע השר ,לפי הוראות סעיף קטן )א( ,חובה להגיש דין וחשבון ,ימסור מעבידו
של עובד זר לממונה" ובמקום "שהוגשו למדור התשלומים" יבוא "שהוגשו":
)ג( בסעיף קטן )ה( ,במקום "ממדור התשלומים" יבוא "מהממונה" והמילים
"למדור התשלומים"  יימחקו;
 50ס"ח התשי"ח ,עמ' .86
 51ס"ח התשנ"ב ,עמ' .205
 52ס"ח התשנ"א ,עמ'  :112התש"ס ,עמ' .85
 53ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

תיקון חוק
עובדים

זרים

)איסור העסקה
שלא כדין
והבטחת

תנאים

הוגנים  מס' 3

)(4

בסעיף וי
)א(



במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( מעביד המבקש להעסיק עובר זר ישלם אגרת בקשה בסכום של
שקלים חדשים )בחוק זה  אגרת בקשה( ,בשל כל עובד זר שהוא מבקש
להעסיק; האגרה תשולם בעת הגשת בקשה להיתר לפי סעיף 1יג ,לרבות
בעת הגשת בקשה להארכת תוקפו של היתר כאמור.
500

)א (1ניתן למעביד היתר להעסיק עובר זר לפי סעיף יג ,ישלם אגרה
שנתית בסכום של  4,000שקלים חדשים בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת
ביקור למטרת עבודה בישראל שיינתנו לעובר זר ,בהסתמך על ההיתר ,לפי
חוק הכניסה לישראל )בחוק זה  אגרה שנתית( ,ואם ההיתר ניתן לשם
העסקת עובד זר בענף החקלאות ,ישלם אגרה שנתית בסכום של 1,000
שקלים חדשים;".
)ב( בסעיף קטן
קטנים )א( ו)א;"(1

)ב(,

במקום "כאמור בסעיף

קטן )א("

יבוא "כאמור בסעיפים

)ג( במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג(

השר רשאי,

בהסכמת שר

האוצר,

בהתייעצות עם שר

הפנים,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לקבוע הוראות לענין דרבי תשלום
אגרת בקשה ואגרה שנתית ,וכן הוראות ותנאים בדבר:
) (1פטור או סכום מופחת של אגרת בקשה או אגרה שנתית בעבור
עובד זר המועסק בסיעוד בידי יחיד ,בתנאים שיקבע,
) (2פטור או סכום מופחת של אגרת בקשה או אגרה שנתית ,לגבי
סוגי עובדים זרים ,לגבי עובדים זרים בסוגי עבודה או בענפים
מסוימים ולגבי עוברים זרים בתפקידים מסוימים ,הכל בפי
שיקבע;

) (3תשלום חלקי של אגרה שנתית לגבי אשרה ורישיון ישיבה
כאמור בסעיף קטן )או( שניתנו לתקופה שאינה עולה על שישה
חודשים;".
)ד(

בסעיף קטן )ד( ,במקום "שר הפנים" יבוא "השר";

) (5אחרי סעיף 1יא יבוא:
"פרק ד' :1היתר להעסקת עובד
הגדרות ופרשנות

זר

ויב) .א( בפרק זה" ,עובד זר"  לרבות אדם העומד להתקבל
לעבודה כעובד ,שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל.
)ב(

הוראות פרק זה אינן גורעות מהוראות חוק הכניסה

לישראל.
היתר להעסקת
עובד זר

ויג) .א( לא יקבל אדם עובד זר לעבודה ,אלא אם כן התיר
הממונה בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעביד,
ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת
של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעביד או לפי רשימה
שמית.

)ב( היתרים לפי סעיף זה יינתנו בשים לב ,בין השאר,
למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה
השונים.

)ג( הוראות סעיף זה לא יחולו על העסקתו של עובד מסוג
שהשר ושר הפנים קבעו לפי סעיף )2ג( בחוק הכניסה לישראל.
תנאים למתן

ויד.

השר רשאי לקבוע 

היתר

) (1תנאים למתן היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף זה,
לרבות בענינים אלה:

)א( סוג העבודה שבה יועסק העובד

הזר,

)ב( קיום חובות המעביד כלפי העובדים הזרים
שהוא מעסיק,
)ג(

קיום הוראות לפי חוק

זה,

) (2הוראות בדבר חובת מעביד המבקש היתר להעסקת
עובד זר לפי סעיף זה ,להגיש לממונה דוגמת חוזה עבודה
שנערך לפי סעיף 1ג ,שעל פיו יועסק העובד הזר שלגביו
מבוקש ההיתר ,ובדבר אי מתן היתר לפי סעיף זה ,אם נוכח
הממונה שנוסח חוזה העבודה אינו תואם את הוראות חוק
זה או כל דין אחר.
ביטול היתר
ואישור

זמני

וטו) .א( לא קיים מעביד תנאי שנקבע לפי סעיף ויד או הוראה
לפי חוק זה או חובה החלה עליו כלפי עובדיו ,או עיכב תחת ידו
שלא כדין מסמך זיהוי או דרכון של עובד זר ,רשאי הממונה ,לאחר
שנתן למעביד הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו ,לבטל את
ההיתר שניתן למעביר להעסקת העובדים הזרים ,כולם או חלקם,
וכן לסרב ,מטעם זה בלבד ,לבקשת המעביד לאשר העסקתם של
עובדים זרים למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת.

)ב( בוטל היתר להעסקת עובדים
רשאי הממונה ליתן למעביד אישור זמני להמשך העסקתם במשך
תקופה מסוימת שקבע ושלא תעלה על שלושה חודשים ,אם נוכח
שהדבר דרוש לשם הגנה על העוברים ובהתחשב בנסיבות ביטול
זרים כאמור בסעיף קטן )א(,

ההיתר.

פרק ד' :2עובדים מהאזור ומשטחי עזה ויריחו
הגדרות

וטז .בפרק זה 
"גמול עבודה"  שבר עבודה ,דמי ביטוח ,תשלום סוציאלי וכל
תשלום אחר שמשלם מעביד בקשר לעבודתו של עובר בהתאם
לתנאי העבודה,
"דמי ביטוח" ו"המוסד לביטוח לאומי"  כמשמעותם לפי חוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה:54 1995

 54ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ב ,עמ' .516

"ההסכם"" ,האזורי'" ,שטחי עזה ויריחו" ו"היטל השוואה'' 
כמשמעותם בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
)הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה
:55 1994

"מרשם האוכלוסין"  כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין,
התשכ"ה :45 1965

"עובד''  עובד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום האזור או שטחי
עזה ויריחו ,ואינו רשום במרשם האוכלוסין;
"תנאי העבודה"  תנאי העבודה החלים על עובד לפי כל דין ,הסכם
קיבוצי וצו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,57 1957לרבות הסדר קיבוצי או חוזה עבורה;
"תשלום סוציאלי"  תשלום לביטוח סוציאלי ,לצבירת זכויות
סוציאליות או למימון הטבות אחרות לעובדים ,למעט רמי
ביטוח.

תשלום גמול
עבודה

הממונה

באמצעות

1יז) .א( מעביר ישלם לעובדיו גמול עבודה באמצעות הממונה,
או בחלקו באמצעות הממונה ובחלקו במישרין ,הכל כפי שיורה
הממונה לפי כללים שיקבע השר; כללים כאמור יכול שיהיו לכלל
המעבידים ,לסוגים מהם או למעביד פלוני.
)ב( על אף האמור בסעיף  6לחוק הגנת השכר ,התשי"ח
 ,58 1958רשאי מעביד או הממונה ,לפי הענין ,לשלם את גמול
העבודה ,לעובד ,על פי הודעת העובד בכתב ,באמצעות בנק באזור
או בשטחי עזה ויריחו.

)ג( הממונה רשאי להורות למעביר ,מעת לעת ,מהם רכיבי
גמול העבודה שעליו לשלם לעובדיו או בעדם ,שיעוריהם ודרכי
חישובם ,הבל בהתאם לתנאי העבודה.

)ד( על גביית גמול עבודה בידי הממונה יחולו הוראות
פקודת המסים )גביה( ,59כאילו היה מס ,וניתן לגבותו גם בדרך של
תובענה

אזרחית.

)ה( לא שולם גמול עבודה או מקצתו לממונה במועד
שנקבע לכך בכללים לפי סעיף קטן )א( ,יחולו לגביו הוראות פרק י"ד
לחוק מס ערך מוסף ,התשל''ו ,60 1975בשינויים המחויבים ,באילו
היה מס ערך מוסף; לענין זה יהיו לשר הסמכויות הנתונות לפי
החוק האמור לשר האוצר; ולממונה יהיו הסמכויות הנתונות לפי
החוק האמור למנהל כמשמעותו באותו חוק.

)ו( מעביד ששילם לממונה את גמול עבודתו של עובד ,או
את חלקו ,יצא ידי חובתו לגבי הסכום ששילם כאמור כלפי העובד
וכלפי בל אדם אחר שלו מיועד מקצתו של גמול העבודה בהתאם
 55ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;66התשנ"ז ,עמ' .21
 56ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;270התשנ"ו ,עמ' .180
 57ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשס"א ,עמ' .123
 58ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;86התשס"ב ,עמ' .126
 59חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' )ע() ,1374א( ;1399ס"ח התש"ס ,עמ' .231
 60ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52התשנ"ט ,עמ' .24

לתנאי העבודה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות של העובד או של
אדם אחר כאמור כלפי המעביד ,הנובעת מאיחור בתשלום גמול
העבודה

תשלום שכר

העבודה לעובד
והעברת ניכויים

בידי

המעביר.

ויח) .א( שולם שכר עבודה או מקצתו באמצעות הממונה
באמור בסעיף 1יז)א( ,יעביר הממונה לעובד את סכום שבר העבודה
שגבה ,בניכוי רמי ביטוח וכל סכום שחובה או שניתן לנכותו לפי
כל דין או לפי תנאי העבודה או שהעובד הסכים לניכויו בכתב; כן
יעביר הממונה לעובד ,בניכוי כאמור ,את הסכומים המגיעים לו
בשל הזכויות הסוציאליות מכוח התשלומים הסוציאליים שגבה,
למעט אלה הנובעות מתשלום סוציאלי שהועבר לגוף אחר על פי
הוראות פרק זה.

)ב( לא העביר הממונה לעובד סכום שכר עבודה בהתאם
להוראות סעיף קטן )א( עד היום השמיני שלאחר היום שבו גבה את
הסכום האמור מהמעביד )בסעיף קטן זה  היום הקובע( ,ישלם
לעובד הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ''א ,"61 1961על הסכום האמור לגבי התקופה
שתחילתה ביום הקובע וער יום התשלום בפועל.
)ג( מיועד סכום שגבה הממונה או שניכה משכר העובד,
למעט תשלום סוציאלי ,לגוף בישראל על פי כל דין או על פי תנאי
העבודה  יעבירו הממונה לאותו גוף; כן רשאי הממונה ,באישור
השר ,להעביר מקצתם של התשלומים הסוציאליים לגוף בישראל
למטרת מימון מתן הטבות לעובדים בהתאם לתנאי העבודה ,בסעיף
קטן זה" ,גוף בישראל"  לרבות המינהל האזרחי שהוקם בידי מפקד
כוחות צה"ל ביהודה והשומרון.
)ד( גבה או ניכה הממונה דמי ביטוח ,יעבירם למוסד
לביטוח לאומי.
)ה( הממונה רשאי להעביר לרשות הפלסטינית או לגוף
שהיא הסמיכה לכך תשלומים סוציאליים או סכומים אחרים שגבה
או שניבה משכר העובד ,אם נקבע כך בהסכם ובתנאים שנקבעו
לפיו.

)ו( הממונה רשאי לנכות מהסכומים שהוא מעביר לפי
הוראות סעיפים קטנים )ב( ו)ד( סכום לכיסוי הוצאותיו בגביית
הסכומים ומתן התשלומים ,כפי שקבע השר בהסכמת שר
האוצר.
דינים

וחשבונות

וקביעת תנאים

ויט) .א( מעביד ימסור לממונה ,על גבי טפסלם שייקבעו
בתקנות ,דוחות חודשיים בדבר כל עובר שהעסיק ,מקום עבודתו
סוגה והיקפה ,וגמול העבודה המגיע לעובד ובערו וששולם לו
ובערו ,לרבות פירוט רכיביו ודרך חישובם בהתאם לתנאי העבודה;
תקנות כאמור יכול שיחולו על כלל המעבידים או על סוגים מהם
או על מעביד פלוני ,וניתן לקבוע בהן פרטים נוספים שייכללו
בדוחות ,וכן חובת המצאת מסמכים הנוגעים לענין.

 61ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;192התשס"א ,עמ' .206

)ב( הממונה רשאי להתנות תנאים להעסקתם של עובדים
על ידי מעביד ,שמטרתם להבטיח תשלום גמול העבודה והיטל
השוואה וכן הסדר תקין של עבודתם של העובדים בישראל ,ובכלל
זה להתנות העסקה כאמור במילוי החובות המוטלות על המעביד
לפי פרק זה או המוטלות על העוברים לפי כל דין או לפי
ההסכם.

וכ) .א( הוראות פרק זה בוחן יפה על אף כל הוראה אחרת

סייגים

שבדין או בתנאי עבודה.
)ב( האמור בפרק זה אינו בא להטיל על המדינה חובה
כלשהי כלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום גמול עבורה שלא נגבה
על ידי הממונה מהמעביד ,ולגבי בל זכות הנובעת ממנו ,והעובד
או האדם שלו מגיע הסכום האמור רשאים לתבעם בבית הדין
לעבודה ,לרבות תביעה בהתאם להוראות חוק הגנת השכר,
התשי"ח ;1958תובע כאמור ימסור לממונה הודעה על הגשת
תביעתו בדרך שיקבע השר.
וכא .השר רשאי לקבוע בצו ,באישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת ,כי הוראות פרק זה יחולו גם לגבי עובדים
שלא כהגדרתם בסעיף 1טז ,שאינם רשומים במרשם האוכלוסין,

הרחבה

בשינויים שיפורטו בצו;".
)(6

בסעיף  2



)א( בסעיף
)ו( בפסקה ) (1המילים "התשי"ב  "1952יימחקו:
קטן )א(

) (2בפסקה ) ,(2במקום "סעיף  32לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט"1959
יבוא "סעיף ויג";
במקום "למדור התשלומים'' יבוא "לממונה'';

)(7

)ב( בסעיף קטן )ב( ,בפסקה
בסעיף 2א)א( ,בפסקה )ו( ,המילים "התשי"ב  "1952יימחקו;

)(8

אחרי סעיף 2א יבוא:

),(6

"עבירות לפי
פרק ד'2

2ב) .א( מי שמסר מידע כוזב לענין פרק ר' 2או שהעלים עובדות
שיש להן חשיבות לענין הפרק האמור ,דינו  כפל הקנס הקבוע
בסעיף )61א() (1בחוק העונשין ,התשל"ז) 62 1977בחוק זה  חוק
העונשין( ,לכל עובד שלגביו נעברה העבירה.
)ב(

מעביד שלא קיים חובה המוטלת עליו לפי סעיף ויז או

1יט ,דינו  הקנס הקבוע בסעיף )61א() (2לחוק העונשין ,לכל עובד
שלגביו נעברה העבירה ,וקנס נוסף כקבוע בסעיף ו)6ג( לחוק האמור
לכל עובד ולכל שבוע שבו נעברה העבירה;".
)(9

סעיף

בסעיף 3א)א( ,במקום "על פי חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט "1959יבוא "לפי
1יג";

 62ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ב ,עמ' .32

)(10

בסעיף  6
)א(

בסעיף קטן )א(



) (1ברישה ,במקום "עובד ,במשמעותו בסעיפים  73או  74לחוק שירות
התעסוקה ,התשי"ט "1959יבוא "עובד משרד העבודה והרווחה שהשר
הסמיכו לכך בכתב";
) (2בפסקה ) ,(1אחרי "בחוק שירות התעסוקה" יבוא "התשי''ט;"63 1959
)ב( בסופו יבוא:

המפריע למפקח במילוי תפקידו לפי חוק זה ,דינו

")ד(



מאסר שישה

חודשים.

)ה( מי שאינו ממלא אחר דרישת מפקח לפי סעיף זה ,דינו  מאסר שישה
חודשים וקנס כאמור בסעיף )61ג( בחוק העונשין ,לכל יום שבו נמשכת
העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה
או לאחר הגשת כתב אישום בשל אותה עבירה ,הכל לפי המוקדם; לענין
זה'' ,התראה"  התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה".

 .31בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט)64 1959בפרק זה  חוק שירות התעסוקה( 
)ו( סעיפים  32עד 35א  בטלים;
) (2סעיפים ו6א עד 61ו  בטלים;
)(3

סעיף

)(4

73



מסי גו

 בטל;
יבוא "סעיף

בסעיף
בסעיף

,75
,76

ברישה ,במקום "הסעיפים
במקום "הסעיפים  73עד  "75יבוא "סעיפים  74ו;"75

)(6

בסעיף

,77

במקום "סעיפים

)(7

סעיף 78א 

)(8

בסעיף

)(5

תיקון חוק
שירות התעסוקה

73

)80א(,

32

או

ו42א" יבוא

"74

;"74

"סעיף 42א";

בטל;

בפסקה

),(1

במקום "סעיפים

74 ,73

או

"75

יבוא "סעיפים

74

או .."75

) .32א( תחילתם של פרק ד' 1וסעיפים )2א()3 ,(2א ו)6א( בחוק עובדים זרים ,כנוסחם
בסעיף  (9) ,(6) ,(5)30ו)0ו( בחוק זה ,ביום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003
)ב( תחילתם של סעיף וט ,פרק ד' ,2סעיף )2ב( וסעיף 2ב בחוק עובדים זרים ,כנוסחם
בסעיף  (6) ,(5) ,(3)30ו) (8בחוק זה ,ביום ז' בטבת התשס"ד ) 1בינואר .(2004

)ג( תחילתו של סעיף  (1)31ו) (3בחוק זה ,המבטל את סעיפים  32ער 35א ו 73בחוק
שירות התעסוקה ,ביום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003
(4)31

)ד( תחילתם של סעיפים  75עד  77ו 80בחוק שירות התעסוקה ,כנוסחם בסעיף
עד ) (6ו) (8בחוק זה ,ביום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003

)ה( תחילתו של סעיף  (2)31ו) (7בחוק זה ,המבטל את סעיפים
בחוק שירות התעסוקה ,ביום ז' בטבת התשס"ד ) 1בינואר .(2004

 63ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;32התשס"ב ,עמ' .213
 64ס"ח התשי"ט ,עמ'  ,32התשס"ב ,עמ' .213

61א

עד

61ו

ו78א

חוק עובדים
זרים )איסור
העסקה שלא
בדין והבטחת
תנאים הוגנים(

וחוק שירות
התעסוקה 
תחילה והוראות
מעבר

)ו( בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג ) 1בינואר  (2003עד יום כ"ח בניסן התשס"ג
) 30באפריל  (2003ייקראו סעיפים 1י)א( ו)א (1בחוק עוברים זרים ,כך שבמקום "סעיף 1יג"
יבוא "סעיף  32בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט."1959
)ז(

)ו( מי שניתן לו לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג )ו במאי  (2003היתר משירות
התעסוקה לפי סעיף  32בחוק שירות התעסוקה ,כנוסחו לפני היום האמור ,יראו
אותו כבעל היתר לפי סעיף ויג בחוק עוברים זרים ,כנוסחו בסעיף  (5)30בחוק
זה ,ובלבד שתוקף ההיתר האמור יהיה עד יום ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר
 ,(2003או עד תום תקופת תוקפו של ההיתר שניתן משירות התעסוקה ,לפי
המוקדם.
) (2אין בהוראות פסקה ) (1כדי למנוע מן הממונה ,כהגדרתו בסעיף בחוק
עוברים זרים כנוסחו בסעיף  (1)30בחוק זה ,לבטל היתר שניתן משירות
התעסוקה לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003
1

)ח( עובד משרד העבודה והרווחה שהוסמך לפי סעיף  73בחוק שירות התעסוקה,
כנוסחו לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי  ,(2003יראו אותו כאילו הוסמך לפי סעיף 6
בחוק עובדים זרים ,כנוסחו בסעיף  (10)30בחוק זה.
)ט( עובד משרד העבודה והרווחה שהוסמך לפי סעיף  74בחוק שירות התעסוקה
לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג )ו במאי  ,(2003יראו אותו כאילו הוסמך גם לפי סעיף  6בחוק
עובדים זרים ,כנוסחו בסעיף  (10)30בחוק זה.
תיקון חוק
יישום
בדבר

ההסכם
רצועת

עזה ואזור
יריחו )הסדרים

 .53בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות
שונות( )תיקוני חקיקה( ,התשנ"ה) 651994בפרק זה  חוק יישום ההסכם( 
) (1בסעיף  19

כלכליים

)א( ההגדרות "חוק שירות התעסוקה" ו"מדור התשלומים"  יימחקו:

והוראות שונות(

)תיקוני חקיקה(

)ב(

בסופו יבוא:

""חוק עובדים זרים"  חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כרין
והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א: 66 1991

"הממונהי  כהגדרתו בסעיף בחוק עובדים
בסעיף )20א( ,במקום "למדור התשלומים" יבוא "לממונה";
בסעיף  21
)א( בסעיף קטן )א( ,בכל מקום ,במקום "למדור התשלומים'' יבוא "לממונה":
)ב( בסעיף קטן )ב( ,במקום "מדור התשלומים" יבוא "הממונה";
)ג( בסעיף קטן )ג( ,במקום "מדור התשלומים" יבוא "הממונה",
בסעיף  ,22בכל מקום ,במקום "מדור התשלומים" יבוא "הממונה";
בסעיף  ,24במקום "בפרק שלישי לחוק שירות התעסוקה" יבוא "בפרק ד' 2בחוק
1

)(2
)(3

)(4
)(5

זרים;".

1

עובדים זרים";
)(6

בסעיף  ,26במקום "ולמנהל הכללי של שירות התעסוקה" יבוא "ולממונה";

) (7בסעיף  ,27במקום "סעיפים
בחוק עובדים זרים''.
 65ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;66התשנ"ז ,עמ' ו.2
 66ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ' .85

73

עד

76

ו 80לחוק שירות התעסוקה" יבוא "סעיף

6

)א( תחילתם של סעיפים  19עד 24 ,22
.34
 (1)33עד ) (6בחוק זה ,ביום ד בטבת התשס"ד ) 1בינואר  .(2004י
)ב( תחילתו של סעיף  27בחוק יישום ההסכם כנוסחו בסעיף
כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003

ו 26בחוק יישום ההסכם ,כנוסחם בסעיף

חוק יישום
ההסכם בדבר
רצועת עזה

 (7)59בחוק זה ,ביום

יריחו

ואזור

)הסדרים
כלכליים
והוראות שונות(
)תיקוני חקיקה(

 תחילה

 .35בחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב) 67 1952בפרק זה  חוק הכניסה לישראל( 
) (1בסעיף )2ג( ,במקום "בהגדרתו בסעיף )32א( לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט
 "1959יבוא "כהגדרתו בפרק ד'ו בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ''א) 68 1991בחוק זה  חוק עובדים זרים('';
) (2בסעיף 12ג ,במקום " "73יבוא " "74ולפני "יחולו" יבוא "והוראות סעיף

6

תיקון חוק
הכניסה לישראל
 מס'

10

בחוק

עובדים זרים";

) (3בסעיף 13ה)ג( ,במקום "לבקשת שוטר" יבוא "לבקשת פקח או שוטר" ,במקום
"המתיר לשוטר" יבוא "המתיר לפקח או לשוטר" ,במקום "ושוטר ביקש רשות" יבוא
"ופקח או שוטר ביקשו רשות" ובמקום "ובקשתו" יבוא "ובקשתם";

) (4בסעיף  ,14בפסקה ) ,(6במקום "בסעיף )32א( לחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט
 "1959יבוא "בפרק ד'ו בחוק עובדים זרים".
 .36תחילתם של סעיפים 12 ,2ג ו4ו בחוק הכניסה לישראל ,כנוסחם בסעיף
ו) (4בחוק זה ,ביום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003

(2) ,(1)35

 .37בחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל ,התשנ"ד) 69 1994בפרק זה  חוק אזורים
חופשיים לייצור בישראל( ,בסעיף )35ב( ,במקום ''שירות התעסוקה" יבוא "הממונה ,כהגדרתו
בסעיף בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כרין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ''א
1

חוק הכניסה
לישראל  תחילה
תיקון חוק
אזורים חופשיים

לייצור כישראל
 מס' 3

."70 1991

 .38תחילתו של סעיף  61בחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל ,כנוסחו בסעיף
זה ,ביום כ"ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003
פרק ו':

37

בחוק

)ו(

בסעיף

,9

בפסקה

בישראל  תחילה

מס הכנסה

 .39בפקודת מס הכנסה  71
)(2

חוק אזורים
חופשיים לייצור

תיקון פקודת
מס



מס' 133

)א( הרישה עד המילים "לטובת הציבור" תסומן ")א("
גמל"  יימחקו ,ואחרי "העוסק בעסק" יבוא "וכן הכנסתה של קופת גמל אם לא
הושגה מעסק שקופת הגמל עוסקת בו או מכל הכנסה ששולמה על ידי חבר בני
אדם העוסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החזקה
מהותית";

ובה ,המילים "קופת

 67ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502
 68ס"ח התשנא ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ' .85
 69ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;216התשנ"ו ,עמ' .264
 70ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ' .85
 71דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ב ,עמ' .529

הכנסה 

)ב( הסיפה החל במילים "בפסקה
)(1

זו"

תסומן

")ב("

ובה 

אחרי ההגדרה "מטרה ציבורית" יבוא:

'"אמצעי שליטה" ,בחבר בני אדם  כל אחד מאלה:
)ו( זכות למנות מנהל;
)(2

זכות להצבעה,

)ג( זכות לרווחים;
)(4

זכות ליתרת נכסים בעת פירוקו של החבר לאחר סילוק

חובותיו;";
)(2

במקום ההגדרה "שליטה'' יבוא:

""שליטה"  היכולת ,בין לבד ובין יחד עם אחרים ,לכוון את פעילותו
של חבר בני אדם ,במישרין או בעקיפין; בלי לגרוע מכלליות
האמור ,יראו יכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בחבר בני אדם,
כשליטה בו ,למעט יכולת למנוע החלטות עסקיות מהותיות ,לענין
זה" ,החלטות עסקיות מהותיות''  החלטות שענינן הנפקה של
אמצעי שליטה בחבר בני ארם או מכירה או חיסול של רוב עסקי
אותו חבר בני אדם או שינוי מהותי בהם; בלי לגרוע מכלליות
האמור יראו כאילו מתקיימת יכולת כאמור ברשות מקומית,
במפעל הפיס ,בקופת גמל או במוסר ציבורי ,בהתקיים אחד
מאלה:

) (1בידי רשות מקומית ,מפעל הפיס או מוסד ציבורי  הכוח
למנות ,במישרין או בעקיפין ,מנהל באותו חבר ,או הזכות,
במישרין או בעקיפין ,ל 25%לפחות מכוח ההצבעה בו או
מיתרת נכסיו בעת פירוקו לאחר סילוק חובותיו או למרבית
רווחיו;

) (2בידי קופת גמל אחת 
או בעקיפין ,ב 25%לפחות ,באחד או יותר מאמצעי השליטה
החזקה או זכות להחזקה ,במישרין

בחבר בני אדם,
) (1או )(2

) (3בידי כמה גופים מהגופים המנויים בפסקת משנה
 החזקה או זכות להחזקה ,יחד או לחוד ,במישרין או בעקיפין,

בשיעור העולה על  50%מאמצעי השליטה בחבר בני אדם;
"החזקה מהותית",
)(1

בידי קופת גמל אחת  החזקה או זבות להחזקה ,במישרין

 .או בעקיפין ,בשיעור העולה על  10%באחד או יותר מאמצעי
השליטה בחבר בני אדם,
) (2בירי כמה קופות גמל ,המנוהלות או המוחזקות ,במישרין
או בעקיפין ,בידי אדם אחד  החזקה או זכות להחזקה,
במישרין או בעקיפין ,יחד או לחוד בשיעור העולה על 20%
באחר או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם ,ואם היו
מנוהלות או מוחזקות כאמור בידי בנק  בשיעור העולה על
 ;10%לענין זה יראו כמה קופות גמל כמנוהלות בידי אדם אחד
גם אם השקעותיהן מנוהלות ,במישרין או בעקיפין ,עלי ידיו

ויראו כמה קופות גמל ,כמוחזקות בידי אדם אחד אם בידיו
היכולת לכוון את פעילותן של קופות הגמל; בלי לגרוע
מהוראות פסקה זו יראו באילו מתקיימת יכולת כאמור גם אם
לאותו ארם ,במישרין או בעקיפין 50% ,לפחות באחד או יותר
מאמצעי השליטה בכל אחת מקופות הגמל;
"בנק"  כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,72 1981ויראו
כמה בנקים כבנק אחד אם לאחד היכולת לכוון את פעילותו של
האחר ,במישרין או בעקיפין ,או אם לאדם אחר היכולת לכוון את
פעילותם כאמור ,הכל אם לא התקיימו בהם מערכות נפרדות
לניהול קופות גמל ,כפי שנקבע בכללים לפי סעיף ;";47
)ג(

בסופה יבוא:
")ג(

) (1שר האוצר רשאי לקבוע ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
הוראות לחישוב שיעור השליטה בעקיפין וההחזקה המהותית
בעקיפין של קופות גמל בחבר בני אדם;

) (2שר האוצר רשאי לקבוע ,כי החזקת אחד או יותר מאמצעי
השליטה בחבר בני אדם ,בידי כמה גופים כאמור ,בשיעור המביא
אותם לשליטה בחבר בני האדם או להחזקה מהותית בו ,לא תהווה
שליטה או החזקה מהותית ,לפי הענין ,אם נעשתה לתקופה שאינה
עולה במצטבר על שלושה חודשים בשנת המס או על תקופה קצרה
יותר שקבע השר ,שבסופה ירד שיעור ההחזקה לשיעור שאינו מביא
אותם לשליטה או להחזקה מהותית ,לפי הענין ,הכל בהתאם לכללים
שקבע;''.
)(2

בסעיף
)א(
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במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק ,עיוור או מפגר
או שהיה לבן זוגו ילד כאמור ,יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן.
זוגו שתי נקודות זיכוי בשל בל ילד כאמור;".
)ב(

סעיף קטן )ב( 

)ג(

בסעיף קטן )ג( ,במקום "בן משפחה" יבוא "ילד";

בטל;

) (5אחרי סעיף  48יבוא:
"זיכויים לעובד זר 48א .שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות פרק זה לענין זיכויים,
כולן או מקצתן ,לא יחולו על עובד זר או על סוגי עוברים זרים
שיקבע ,או שיחולו עליהם באופן חלקי בתנאים שיקבע; לענין זה,
''עובד זר"  כהגדרתו בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין

והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א ,73 1991אף אם רואים אותי
כתושב לענין פקודה זו".
) .40א( תחילתה של ההגדרה "שליטה" בסעיף  (2)9בפקודת מס הכנסה ,כנוסחה בסעיף
 (1)39בחוק זה ,ביום ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר .(2001
 72ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
 73ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ס ,עמ' .83

תיקון פקודת
מס

הכנסה 

תחילה

)ב( תחילתה של פסקה ) (1בהגדרה "החזקה מהותית" בסעיף  (2)9בפקודת מס
הכנסה ,כנוסחה בסעיף  (1)39בחוק זה ,לענין החזקות של קופות גמל אשר במועד שקדם ליום
ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר  (2001עלו על  10%באחר או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני
אדם אך לא עלו על  25%מכוח ההצבעה באותו חבר ,ולא עלו על  50%מהזכות לרווחים של
החבר  ביום ז' בטבת התשס"ד ) 1בינואר .(2004
.

)ג( תחילתה של פסקה ) (2בהגדרה "החזקה מהותית" בסעיף  (2)9בפקודת מס
הכנסה ,כנוסחה בסעיף  (1)39בחוק זה ,לענין קופות גמל שבמועד שקדם ליום ו' בטבת
התשס"א ) 1בינואר  (2001היו מנוהלות או מוחזקות במישרין או בעקיפין כאמור באותו סעיף
בירי אדם אחד בשיעור העולה על  20%מאמצעי השליטה בחבר בני ארם  ביום ז' בטבת
התשס"ד ) 1בינואר .(2004

פרק ז' :תכנון ובניה
תיקון חוק

התכנון והבניה

 .41בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,741965בסעיף  ,198אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
")ה(

 מסי 65

חוק התכנון
והבניה  תחולה

) (1המבקש לערור לפני ועדת הערר לפי סעיף זה ,וסכום הערר במועד הגשתו
עולה על  480,000שקלים חרשים ,ישלם לאוצר המדינה במועד האמור ,אגרה
בשיעור של  2.5%מסכום הערר; שר הפנים יחד עם שר האוצר רשאים לקבוע
נסיבות שבהן יינתן פטור מאגרה לפי סעיף קטן זה.
) (2ועדת הערר לא תקבל ערר שסכומו כאמור בפסקה ) (1ולא תדון בו ,אלא
אם כן שולמה בעת הגשתו אגרה לפי הוראות סעיף קטן זה.
) (3הסכום האמור בפסקה ) (1יעודכן ב 1בינואר בכל שנה ,בהתאם לשיעור
העליה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".

 .42הוראות סעיף )198ה (1כנוסחו בסעיף  41לחוק זה יחולו לגבי ערר שהוגש ביום
תחילתו של חוק זה ואילך.

פרק ח' :העברת הלוואות שלהבטחת פירעונן ניתנה בטוחה בקשר למקרקעין
הגדרות

.43

בפרק זה 

"בטוחה"  משכנתה ,התחייבות לרישום משכנתה שבשלה נרשמה הערת אזהרה ,או משכון
על זכויות לגבי מקרקעין ,הרשום לפי חוק המשכון ,התשכ"ז;751967

"הלויאה מובטחת"  הלוואה שלהבטחת פירעונה ניתנה בטוחה;

"הערת אזהרה"" ,משכנתה"" ,רשם"  כמשמעותם בחוק המקרקעין;

"חוזה"  חוזה בין תאגיד מעביר לתאגיד נעבר ,שעל פיו מעביר התאגיד המעביר לתאגיד
הנעבר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם למתן הלוואה מובטחת לרבות הבטוחות
שניתנו בקשר להסכם כאמור;

"חוק המקרקעין" 
"לווה"  מי שנטל הלוואה מובטחת מתאגיד בנקאי או ממבטח,
חוק המקרקעין ,התשכ"ט;761969

"מבטח"  כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א;77 1981
 74ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 75ס"ח התשכ"ז ,עמ' .48
 76ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259
 77ס"ח התשמ"א ,עמ' .208

''תאגיד בנקאי"  כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א;78 1981
''תאגיד מעביר''  מבטח ,תאגיד בנקאי ,או תאגיד אחר המעביר הלוואה מובטחת כאשר

המלווה המקורי של ההלוואה האמורה הוא תאגיד בנקאי או מבטח:
''תאגיד נעבר"  תאגיד אשר כרת חוזה עם תאגיד מעביר.

) .44א( נחתם חוזה ,לא ייפגעו בשל כך זכויות הלווה וזכויות בעל הנכס נושא הבטוחה,
ויחולו על התאגיד הנעבר כל ההוראות שנקבעו לפי דין להגנת הלווה ,וכל ההוראות
שנקבעו בהסכם למתן ההלוואה המובטחת לטובת הלווה או לטובת בעל הנכס נושא
הבטוחה ,אשר היו חלות על התאגיד המעביר עד למועד העברת הזכויות והחובות לפי
החוזה ,לרבות הוראות לענין הסכמה להחלפת הבטוחה ולענין מתן בטוחות נוספות לגבי

הגנה על
זכויות

אותו נכס.

)ב( ביקש הלווה הלוואה נוספת מתאגיד בנקאי או ממבטח ,והתאגיד הבנקאי או
המבטח ,לפי הענין ,מוכן לתת הלוואה כאמור ,לא יסרב התאגיד הנעבר לתת את הסכמתו
לכך שתינתן בטוחה נוספת לגבי אותו נכס להבטחת ההלוואה הנוספת כאמור ,הנמוכה
בדרגה מהבטוחה שניתנה לזכותו ,אלא אם כן קיימים נימוקים סבירים שיש בהם כדי
להצדיק את הסירוב.

 .45על אף האמור בבל דין ,תאגיד נעבר אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי לניהול
ההלוואה המובטחת ,לגביית החזר ההלוואה או למימוש הבטוחה ,לרבות משלוח התראה
בדבר נקיטת פעולות גביה או מימוש ,אלא כמפורט להלן:
) (1לגבי תאגיד נעבר שאינו תאגיד בנקאי ואינו מבטח 
)א( באמצעות תאגיד בנקאי  כאשר התאגיד המעביר שלזכותו ניתנה
הבטוחה לראשונה )בסעיף זה  תאגיד מעביר( הוא תאגיד בנקאי;
)ב( באמצעות מבטח  כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח;
) (2לגבי תאגיד נעבר שהוא תאגיד בנקאי 
)א( בעצמו או באמצעות תאגיד בנקאי אחר  כאשר התאגיד המעביר הוא
תאגיד בנקאי ,או כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח והמפקח כהגדרתו בחוק
הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"או ,198נתן את אישורו לכך;
)ב( באמצעות מבטח  כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח,
) (3לגבי תאגיד נעבר שהוא מבטח 
)א(

בעצמו או

ניהול גביה
ומימוש

באמצעות מבטח אחר  כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח או

כאשר התאגיד המעביר הוא תאגיד בנקאי והמפקח כהגדרתו בחוק הבנקאות
)רישוי( ,התשמ"א ,1981נתן את אישורו לכף,
)ב( באמצעות תאגיד בנקאי  כאשר התאגיד המעביר הוא תאגיד בנקאי.
) .46א( על אף הוראות סעיף  87לחוק המקרקעין ,ובלי לגרוע מכל דין אחר ,העברת
משכנתה על פי חוזה תירשם בידי הרשם ,לבקשת התאגיד המעביר והתאגיד הנעבר ,ובלבד
שהומצאה לרשם גם התחייבות של התאגיד המעביר והצהרה של עורך דינו ,כי התקיימו
כל אלה:
)(1

לפי תנאי המשכנתה ,הסכמת בעל המקרקעין אינה דרושה להעברת
המשכנתה;

78

ס"ח התשמ"א ,עמ'

.232

העברת

משכנתה

) (2החוזה כולל את הוראת סעיף  45ואוסר על התאגיד הנעבר לבצע פעולה
כלשהי לניהול ההלוואה המובטחת ,לגביית החזר ההלוואה או למימוש
המשכנתה ,אלא כמפורט בסעיף האמור;
) (3התאגיד המעביר מתחייב לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם עקב
הפרת התחייבותו לפי סעיף זה.
)ב( נרשמה העברת משכנתה לפי סעיף זה ,יודיע התאגיד המעביר מיד על
ההעברה ללווה ולבעל המקרקעין שביחס אליהם נרשמה המשכנתה.
העברת הערת
אזהרה

) .47א( בלי לגרוע מן האמור בכל דין ,העברה על פי חוזה של הערת אזהרה בשל
התחייבות לרישום משכנתה תירשם בירי הרשם לבקשת התאגיד המעביר והתאגיד הנעבר,
ובלבד שהומצאה לרשם גם התחייבות של התאגיד המעביר והצהרה של עורך דינו ,כי
התקיימו בל אלה:

)ו( לפי תנאי ההסכם למתן ההלוואה שלהבטחת פירעונה ניתנה ההתחייבות
לרישום משכנתה ,ולפי תנאי ההתחייבות לרישום משכנתה ,הסכמת הלווה או
הסכמת בעל המקרקעין שביחס אליהם נרשמה הערת האזהרה אינה דרושה
להעברת ההערה;
) (2החוזה כולל את הוראת סעיף  45ואוסר על התאגיד הנעבר לבצע פעולה
כלשהי לניהול ההלוואה המובטחת ,לגביית החזר ההלוואה ,לקיום ההתחייבות
לרישום משכנתה או למימוש המשכנתה ,אלא כמפורט בסעיף האמור;
) (3התאגיד המעביר מתחייב לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם עקב
הפרת התחייבותו לפי סעיף זה.
)ב( נרשמה העברת הערת אזהרה לפי סעיף זה ,יודיע התאגיד המעביר מיד על
ההעברה ללווה ולבעל המקרקעין שביחס אליהם נרשמה ההערה.
ביצוע ותקנות

 ,48שר האוצר יחד עם שר המשפטים ,ממונים על ביצוע פרק זה והם רשאים ,באישור
ועדת הכספים של הכנסת ,להתקין תקנות לביצועו.

תחולה ותחילה

) .49א( הוראות פרק זה יחולו לגבי חוזים שנכרתו לאחר תחילתו ,אף אם ההסכמים
למתן ההלוואות

המובטחות נושא החוזים כאמור ,נחתמו לפני מועד תחילתו של חוק זה..

)ב( תחילתם של סעיפים  46ו 47לגבי העברת בטוחות שנרשמו לראשונה לזכות
מבטח תהיה במועד שיקבע שר האוצר בתיאום עם שר המשפטים ,ובלבד שלא יהיה מאוחר
מיום כ"ח באדר ב' התשס"ג ) 1באפריל .(2003

פרק ט' :שונות
תיקון חוק

שירות הקבע
בצבא הגנה

לישראל
)גמלאות(

והוראת מעבר
 מס 16

) .50א( בחוק שירות הקבע בצבא .הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה
) "1985בסעיף זה  חוק שירות הקבע( ,בסעיף  ,18במקום סעיף קטן )א( יבוא:
")א( חייל המשרת בתפקיד שהממשלה קבעה אותו כתפקיד מיוחד לענין חוק
זה ,תחושב תקופת שירותו בתפקיד זה .כתקופה גדולה משהיתה למעשה
ובשיעור שקבעה הממשלה".
)ב( על אף הוראות סעיף )18א( בחוק שירות הקבע ,כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה,
חייל ששירת בתפקיד לחימה ביחידת שדה כהגדרתם בסעיף האמור ,ערב תחילתו של חוק
 79ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;142התשס"ב ,עמ' .599

זה ,לא תחושב תקופת שירותו באותו תפקיר באופן המגדיל את התקופה מזו שהיתה
למעשה ,אלא אם כן קבעה הממשלה כי אותו תפקיד הוא תפקיר מיוחד לענין חוק שירות
הקבע.
.51

בחוק תכנית החירום הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות

הכלכלית לשנות הכספים  2002ו ,(2003התשס"ב 80 2002
)1א( בסעיף )10ב( ,אחרי פסקה ) (11יבוא:
") (12קצבה המשתלמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי".

הכלכלית )תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
והמדיניות

) (1בסעיף )10ה( ,בפסקה ) ,(3אחרי "בסעיף קטן זה" יבוא "לפי סעיף  107לחוק
הביטוח הלאומי" ובבל מקום ,במקום "ארבעים ושמונה" יבוא "שנים עשר";
)(2

בסעיף 3ו 
)א( ההגדרות "אזור באר שבע והנגב"" ,אזור עדיפות"" ,הגליל"" ,יישוב
מועדף" ו"עובד מועדף" יימחקו,
)ב( במקום ההגדרה "מגזר עסקי" יבוא:

""מגזר עסקי"  ענפי התעשיה ,החקלאות ,המלונאות והבניה כפי שיקבע
שר האוצר בצו ,למעט אלה:
) (1פעילויות המבוצעות על ידי המדינה ,רשויות מקומיות ,מוסדות
וגופים כאמור בסעיף  (2)9לפקודה ,גופים שדינם לענין מס הכנסה
כדין המדינה ,וכן כל גוף שהמדינה או רשות מקומית ,במישרין או
בעקיפין ,השתתפה בתקציבו בשנת המס הקודמת בשיעור של 30%
או יותר;
)(2

)ג(

שירותים ציבוריים ששר האוצר קבע בצו;

בהגדרה "עובד נוסף" ,בפסקה
")א( הוא עיבד בפועל אצל מעסיק בענפי הפעילות המפורטים בהגדרה
מגזר עסקי;
)א (1השתלמה לו גמלה מן הגמלאות המפורטות להלן בעד  50הימים
שבתכוף לפני החודש שבו החלה העסקתו וכן בעד חודש יולי  ,2002כולו
),(1

או

במקום פסקת משנה )א( יבוא:

חלקו:
)(1

גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ''א

 ,81 1980ובלבד שהכנסתו מהמקורות המנויים בסעיפים  (1)2ו)(2
לפקודה בתקופה האמורה לא עלתה על

500

שקלים חדשים

בחודש;
)(2
)(3

דמי אבטלה לפי פרק ז' בחוק הביטוח הלאומי;";

בסעיף  ,14אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( ) (1על אף הוראות הרישה של סעיף קטן )א( לענין מכסת הגידול
המינימלית ,מעסיק יהיה זכאי לתשלום תמריץ כאמור באותו סעיף קטן
בעד בל עובד נוסף שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה כאמור בפסקת
משנה )א (1)(1בהגדרה "עובד נוסף" שבסעיף  ,13אף אם אינו מעבר למכסת
הגידול המינימלית.

 80ס"ח התשס"ב ,עמ' .428
 81ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;30התשס"ב ,עמ' .152

תיקון חוק
תכנית החירום

הכלכלית לשנות
הכספים 2002
(2003 1

)(2

שר האוצר רשאי לקבוע תנאים נוספים על התנאי האמור בפסקה

)(1

שרק בהתקיימם יהיה מעסיק זכאי לתשלום תמריץ לפי סעיף קטן זה:".
במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

)(4

בסעיף

)(5

'')ב( התמריץ יהיה בסכום של  1,000שקלים חדשים לחודש;",
בסעיף )19ג( 
)א( האמור בו יסומן ") "(1ובו ,אחרי "פרק זה" יבוא "למעט סעיף

,15

)ב( אחרי פסקה

)(1

)14ג(",

יבוא:

") (2תחולתו של סעיף )14ג( היא לגבי עובדים שהתקבלו לעבודה החל
במועד התחילה עד יום כ"ז באדר ב' התשס"ג ) 31במרס ) (2003בפסקה זו 
התקופה הקובעת(; שר האוצר רשאי ,בצו ,להאריך את התקופה הקובעת,
ובלבד שמועד סיומה לא יאוחר מיום ד בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר
".(2003

תיקון חוק
פעוטות בסיכון
)הזכות למעון
יום(  מס

.52

בחוק פעוטות בסיכון )הזכות למעון יום( ,התש"ס822000
)(1

2

)(2



בסעיף  3
)א( בפסקה ) ,(1בסופה יבוא "עקב הזנחה מתמשכת";
)ב( בפסקה ) ,(2במקום "מסיבות שונות ,לרבות" יבוא "מחמת אלימות
במשפחה ,הפרעה נפשית";
)ג( פסקאות ) (3ו)  (4יימחקו;
)ד( בפסקה ) ,(5בסופה יבוא "וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש
ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט'';
בסעיף  4
)א( בסעיף קטן )ב( ,אחרי "השר" יבוא "בהסכמת שר האוצר" ,ובסופו יבוא
"בהתאם למבחני הכנסה שייקבע כאמור";
)ב( בסופו יבוא:
")ג( מי שמפעיל מעון יום יישא ב 5%מעלות השהות הכוללת של פעוט
בסיכון במעון היום.

)ד( )ו( הרשות המקומית שבה מתגורר הפעוט שבסיכון תישא ב25%
מיתרת עלות השהות של הפעוט במעון היום.
) (2הוראות פסקה ) (1לא יחולו לגבי פעוט בסיכון שמשרד העבודה
והרווחה משתתף בעלות שהותו במעון יום ,שלא לפי הוראות חוק
זה.

)ה(

השר ושר האוצר רשאים ,בצו ,לשנות את שיעורי ההשתתפות של מי

שמפעיל מעון יום או של הרשות המקומית ,האמורים בסעיפים קטנים )ג(
או )ד( ,ובלבד ששינוי שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית ייעשה
באישור שר הפנים.

)ו( בסעיף זה 
''עלות השהות הכוללת"  לרבות סכום ההשתתפות של החייב
במזונותיו של הפעוט שבסיכון לפי הוראות סעיף קטן )ב(;
 82ס"ח התש"ס ,עמ'  ;248התשס"א ,עמ' .235

§

"יתרת עלות השהות"  עלות השהות הכוללת בניכוי סכום
ההשתתפות של החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון ושל
מפעיל מעון היום ,לפי הוראות סעיפים קטנים )ב( ו)ג(;".
)(3

במקום סעיף  5יבוא:

) .5א( השר ממונה על ביצועו של חוק זה ,והוא יתקין תקנות
.ביצוע ותקנות
לביצועו ,לרבות בדבר דרכי הפניה לועדה וסדרי פעולתה.
)ב( תקנות לפי חוק זה ,למעט לפי סעיף  ,4יותקנו באישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; תקנות ראשונות
כאמור יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
לא יאוחר מיום כ"ז באדר א' התשס"ג )ו במרס ;".(2003
) (4בסעיף  ,7במקום "י' באייר התשס"ד )ו במאי  "(2004יבוא "כ"ו בניסן התשס"ח
)ו במאי ."(2008
) .53א( בחוק העסקת עובדים על ירי קבלני כוח אדם )תיקון( ,התש"ס) 852000בסעיף
זה  החוק המתקן( ,בפסקה )ו( של סעיף )6א( ,במקום "כ' בתמוז התשס"ב ) 30ביוני "(2002


יבוא "ל' בסיון התשס"ג ) 30ביוני
)ב( על אף הוראות סעיף  6לחוק המתקן ,כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה ,כל תקופת
העסקה של עובד קבלן כוח אדם מיום כ' בתמוז התשס"ב ) 30ביוני  (2002עד יום תחילתו של
."(2003

תיקון חוק
העסקת עובדים
על ידי קבלני
כוח

אדם

)תיקון( והוראת
מעבר  מס' 3

חוק זה ,לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו.84 1996

 .54בחוק המים ,התשי"ט ,85 1959בסעיף 124ט ,בסופו יבוא:
")ג( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,תשלום מיוחד לפי סעיף 124א וכן היטל הפקה
לפי סעיף  ,116שלא שולמו במועד החיוב ,ישולמו בצירוף ריבית בשיעור ריבית
פיגורים החשב כללי ,בחישוב יומי ממועד החיוב ועד תשלומו בפועל; בסעיף קטן זה,
"ריבית פיגורים החשב הכללי"  כמשמעותה בהודעה בדבר שיעור ריבית החשב
הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות".
.55

בחוק מגן דוד אדום ,התש"י) 861950בפרק זה  חוק מגן דוד אדום( ,אחרי סעיף

7

יבוא:

אגרות

תיקון חוק
המים  מס' 16

תיקון חוק
מגן דוד אדום


מסי 4

7א) .א( האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירותים הניתנים לפי חוק
זה או ממבטחו ,אגרה בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר; השרים
רשאים לקבוע חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה והטלת קנס פיגורים
במקרה של אי תשלום במועד של האגרה ,כולה או מקצתה.
)ב( האגרה ,הריבית ,הפרשי ההצמדה והקנס ייגבו על פי פקודת
המסים )גביה( ,87כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה".

 .56תחילתו של סעיף 7א בחוק מגן דוד אדום ,כנוסחו בסעיף  55לחוק זה ,ביום ב"ח באדר
א' התשס"ג ) 1במרס  ;(2003עד ליום האמור תגבה האגודה כמשמעותה בחוק מגן דוד אדום,
בעד השירותים שהיא נותנת סכומים בגובה הסכומים שגבתה כדין ערב תחילתו של חוק
זה.

 83ס"ח התש"ס ,עמ'  ;247התשס"ב ,עמ' , .212
 84ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התשס"א ,עמ' .234
 85ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התש"ס ,עמ' .172
 86ס"ח התש"י ,עמ'  ;175התשנ"ב ,עמ' .166
 87חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374התש"ס ,עמ' .231

חוק מגן
דוד

אדום 

תחילה והוראת
מעבר

תיקון חוק
ההסדרים במשק
המדינה לשנת
הכספים 1989

בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( ,התשמ"ט ,881989בסעיף  ,45במקום

תיקון חוק

בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ,התשנ"ב ,891992בסעיף  ,33במקום "כ"ו



.57
"עד  "2002יבוא "עד ."2003

מסי 2

.58
בטבת התשס"ג ) 31בדצמבר  "(2002יבוא "ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר ."(2003

ההסדרים במגזר

החקלאי
המשפחתי  מס'

8

פרק י"ד :תחילה
תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ''ז בטבת התשס"ג

.59

)1

בינואר

,(2003

אלא

אם כן נקבע בו

אחרת.

אריאל שרון

סילבן שלום

ראש הממשלה

שר האוצר

משה קצב
נשיא

המדינה

 88ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;28התשס"א ,עמ' .281
 89ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;125התשס"א ,עמ' .281

בורג
אברהם
יושב ראש הכנסת
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