
חקיקה), (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות חוק
התשס"ד2004*

החוק מטרת א': טרק

לקבועמטרה וכן חוקים, ולבטל חוקים של תחילתם לדחות שונים, חוקים לתקן בא זה חוק .1

לבצע הציבורי, המגזר של טווח ארוכת מבנית התייעלות לאפשר במטרה נוספות, הוראות
הממשלתי, הגירעון את ולצמצם התקציב יעדי את להשיג המשק, בענפי מבניות רפורמות
של הכלכלית המדיניות במסגרת והכל הלאומי, והחוב והציבורית הממשלתית ההוצאה

.2004 הכספים לשנת הממשלה

ובניה תכנון ב': טרק

חוק תיקון
והבניה התכנון

67 מס 

2. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה1 1965, אחרי סעיף 28 יבוא:
ממונה למנות"ועדה הפנים שר רשאי להלן, המנויים מהמקרים אחד בכל (א) 28א.

:19 סעיף לפי המקומית הועדה תפקידי למילוי ממונה ועדה
התפקידים את השר, לדעת עוד, ממלאת אינה הועדה (1)

זה; חוק לפי עליה שהוטלו
עליה שהוטלו התפקידים את למלא עשויה אינה הועדה (2)

זה. חוק לפי

לאחר אלא (א), קטן סעיף לפי סמכותו את הפנים שר יפעיל לא (ב)
הועדה עם והתייעץ זה, לענין שמינה חקירה ועדת של וחשבון בדין שעיין

בדבר. הנוגעת המחוזית

והחובות הסמכויות כל יהיו שלה הראש וליושב ממונה לועדה (ג)
דין כל לפי או זה חוק לפי שלה הראש וליושב מקומית לועדה המוקנות

אחר.

הפנים." שר שיקבע לתקופה תכהן הממונה הועדה (ד)

פקודת תיקון
 העיריות

87 מס'

 143(א) בסעיף העיריות2, בפקודת .5

עליהם שהוטלו התפקידים "לרבות יבוא שיפוטה" תחום "את אחרי ,(2) בפסקה (1)
התשב"ה1965"; והבניה, התכנון חוק לפי מקומית כועדה

שהוטלו התפקידים "לרבות יבוא כראוי" תפקידיהם "את אחרי ,(3) בפסקה (2)
עליהם כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965".

פקודת תיקון
המועצות

 המקומיות
מס' 32

4. בפקודת המועצות המקומיות 3, בסעיף 38(א) 
עליהם שהוטלו התפקידים "לרבות יבוא שיפוטה" תחום "את אחרי ,(2) בפסקה (1)

כועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965";
שהוטלו התפקידים "לרבות יבוא כראוי" תפקידיהם "את אחרי ,(3) בפסקה (2)

התשכ"ה1965". והבניה, התכנון חוק לפי מקומית כועדה עליהם

* התקבל בכנטת ביום י"ג בטבת התשס"ד (7 בינואר 2004); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
.52 עמי ,(2005 בנובמבר (ג התשס"ד בחשון חי מיום ,64  הממשלה

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ג, עמ' 192.
2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ד, עמ' 19.
3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 19.



הלימודית הטלוויזיה ג': פרק

5. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב4 1982, בסעיף 6לד(ג), אחרי "לשידורי
אולם ;(2006 בינואר 1) התשס"ו בטבת א' יום שעד לתקופה "וזאת יבוא הלימודית" הטלויזיה
מאוחר מועד לקבוע כן, לעשות הנכון מן כי מצאו אם האוצר, ושר החינוך שר רשאים

יותר''.

חוק תיקון
(בזק התקשורת
 ושידורים)

29 מסי

6. בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש''ן5 1990 
(1) בסעיף 37א(א). במקום פסקה (2) יבוא:

גם יוארך הזיכיונות, בעלי לכל הזיכיונות את המועצה האריכה (א) (2)"

עד 55(א1), סעיף להוראות בהתאם הלימודית לטלוויזיה שניתן הזיכיון
;(2005 באוקטובר (ו3 התשס"ו בתשרי כ"ח ליום

שעמדה השידור יחידת (א), משנה בפסקת האמור במועד החל (ב)
זאת, שביקשו 2 בערוץ הזיכיון לבעלי תחולק הלימודית, הטלוויזיה לרשות
באישור התקשורת, ושר האוצר שר שיקבעו כפי למדינה תשלום תמורת
היחסי בחלקו מעוניין הוא אין כי 2 בערוץ זיכיון בעל הודיע הועדה;
הזיכיון לבעלי האמור היחסי בחלק הזיכיון יחולק כאמור, השידור ביחידת
שקבעו למדינה תשלום תמורת בכך, מעוניינים שיהיו 2 בערוץ האחרים
בערוץ הזיכיון בעלי כל הודיעו הועדה; באישור התקשורת ושר האוצר שר
הטלוויזיה לרשות שעמדה השידור ביחידת מעוניינים הם אין כי 2

על כאמור השידור ביחידת הזיכיון בעל ייקבע חלקה, או כולה הלימודית,
מכרז."; של בדרך המועצה, ירי

בטל.  (א2) קטן סעיף ,55 בסעיף (2)

חוק תיקון
השניה הרשות
ורדיו לטלוויזיה

20 מס 

דואר ד': פרק

7. בחוק רשות הדואר, התשמ"ו1986  6
תימחק;  "רשות" המילה החוק, בשם (1)

 ו בסעיף (2)

יבוא: "בול" ההגדרה לפני (א)

התקשורת;"; בחוק בהגדרתם  ו"החזקה" עניך "בעל שליטה", ""אמצעי

יבוא: "בזק" ההגדרה במקום (ב)

התקשורת;"; בחוק כהגדרתו  '"'בזק"

(ג) בהגדרה "בית דואר", במקום "שייעדה הרשות" יבוא "שייעד בעל רישיון" ,
הרישיון"; בעל "בעניני יבוא הרשות" "בעניני ובמקום

יבוא: דואר" "בית ההגדרה אחרי (ד)

לפי היתר לפי שפועל מי זה, חוק לפי רישיון שקיבל מי  רישיון" ""בעל
חוק זה, וכן החברה;":

חוק תיקון
 הדואר רשות

8 מס'

י ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ג, עמ' 407.
5 ס"ח התש"ן, עמ' 58; התשס"ג, עמ' 528.
6 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשנ"ח, עמ' 162.



(ה) אחרי ההגדרה "דמי דואר" יבוא:

""היתר"  היתר כללי שהוענק לפי סעיף 1ג;":
יבוא: "הועדה" ההגדרה אחרי (ו)

""החברה"  חברת דואר ישראל בע"מ:";

זה" חוק לפי השר שקבע או המועצה "שקבעה במקום "הכללים", בהגדרה (ז)
;"53 סעיף הוראות לפי כללי רישיון בעל "שקבע יבוא

יימחקו;  ו"המנהל" "המועצה" ההגדרות (ח)

ופעלה "שהוקמה יבוא זה" חוק לפי "שהוקמה במקום "הרשות", בהגדרה (ט)
;"8 מס' תיקון של תחילתו ערב כנוסחו זה חוק לפי

יבוא: "השר" ההגדרה אחרי (י)

האוצר;"; שר עם יחד השר  ""השרים"

יבוא: הבזק" "חוק ההגדרה במקום (יא)

התשמ"ב71982;"; ושידורים), (בזק התקשורת חוק  התקשורת" ""חוק

(יב) בהגדרה "מברק", המילים "שיקבע המנהל"  יימחקו,
רישיון"; בעל "של יבוא הרשות" "של במקום דואר", "פקיד בהגדרה (יג)

יבוא: דואר" "פקיד ההגדרה אחרי (יד)

מיוחד; רישיון או כללי רישיון  ""רישיון"

בתחום דואר שירותי למתן זה חוק לפי שניתן רישיון  כללי" "רישיון
5א(א); בסעיף כמפורט שירותים למתן גם  החברה ולענין המוסדר,
בתחום דואר שירותי למתן זה חוק לפי שניתן רישיון  מיוחד" "רישיון
מועדי דואר, דברי של סוגים השירותים, סוגי לפי המוגבל המוסדר,
מקבלי של הסוגים או השירותים מתן מקומות השירותים, מתן

השירותים";

בתחום דואר שירותי "לרבות יבוא בסופה דואר", "שירותי בהגדרה (טו)
המוסדר ותברוקה":

יבוא: דואר" "שירותי ההגדרה אחרי (טז)

השר שקבע ברשימה הכלולים דואר שירותי  בסיסיים" דואר ""שירותי
5ג;"; סעיף הוראות לפי הועדה, ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות
של מסירה או חלוקה העברה, איסוף,  המוסדר" בתחום דואר "שירותי
גרם, 500 על עולה אינו שמשקלם צרור, או דפוס דבר גלויה, מכתב,

אלה; בפעולות הכרוכים והשירותים תברוקה, וכן הזולת, למען
שמחירם המוסדר, בתחום דואר שירותי  השמור" בתחום דואר "שירותי
כפי בישראל, רגיל מכתב משלוח ממחיר וחצי ארבעה פי על עולה אינו
בהתאם ,(2003 במרס 2) התשס"ג א' באדר כ"ח ביום בתוקף שהיה
מישראל המוסדר בתחום דואר שירותי למעט 37(א), סעיף לפי לתקנות

חוץ;"; לארצות
רישיון"; "בעל יבוא "הרשות" במקום דואר", "תיבת בהגדרה (יז)

7 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ד, עמ' 71.



(יח) אחרי ההגדרה "תיבת דואר" יבוא:

2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות בחוק ר' פרק  "8 מס' ""תיקון
התשס"ד82004."; חקיקה), (תיקוני

יבוא: 1 סעיף אחרי (3)

דואר שירותי רישוי א'1: ''פרק

המדינה זכות
רישוי וחובת

דואר. שירותי לתת הזכות למדינה (א) 1א.

כן אם אלא המוסדר, בתחום דואר שירותי אדם ייתן לא (ב)

שהוא או התקשורת, חוק לפי או זה חוק לפי רישיון השר מאת קיבל
או הרישיון לתנאי ובהתאם זה, חוק לפי שהוענק היתר לפי פועל

הענין. לפי ההיתר,
של מסירה או העברה על יחולו לא (ב) קטן סעיף הוראות (ג)

מאלה: אחד כל

מקבלו של או שולחו של לעניניו הנוגע דואר דבר (1)

של או השולח של עובדו בידי והנמסר המובל בלבד,
המקבל;

מרשות היוצא אחר מסמך וכל בידין כתב (2)

שיפוטית;

תמורה בלא להם, והמצורף לטובין הנוגע דואר דבר (3)

דואר. דבר אותו בשל נוספת
של איסוף לאדם להתיר באות אינן (ג) קטן סעיף הוראות (ד)
לתתם כדי האמור, הקטן בסעיף המנויים מהסוגים דואר דברי

בו. כאמור למסירה או להעברה
רישיון, מתן

הגבלתו, ביטולו,
או התלייתו

שינויו

יבול רישיון תנאים; בו ולקבוע רישיון לתת רשאי השר (א) 1ב.

היתר. לגביהם שהוענק שירותים לגבי גם שיינתן
השאר, בין השר, ישקול בו תנאים ובקביעת רישיון במתן (ב)

אלה: את
הדואר; שירותי בתחום הממשלה מדיניות (ו)

את לתת ויכולתו הרישיון מבקש של התאמתו (2)

רישיון; מבקש הוא שלגביהם הדואר שירותי
שירותי בתחום לתחרות הרישיון מתן תרומת (3)

בו; השירותים ולרמת הדואר

הציבור. שבטובת שיקולים (4)

שירותי בה ויפורטו בכתב, לשר תוגש לרישיון בקשה (ג)

נוספים פרטים לקבוע רשאי השר ביצועם; ודרכי המוצעים הדואר
בבקשה. שייכללו

מתן את להתנות לרישיון, בקשה לאשר רשאי השר (ר)

לרבות לאחריו, או הרישיון מתן לפני לקיימם שיש בתנאים הרישיון

8 ס"ח התשס"ד, עמ' 70.



ורשאי לתשלום, עצמאית התחייבות והפקדת אגרות תשלום לענין
לכך. נימוקים מתן תוך לרישיון בקשה לדחות הוא

אשר בעבירה, שהורשע לאדם רישיון השר ייתן לא (ה)
ראוי הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת השר, לרעת
בעל שהוא אדם או בו משרה נושא  תאגיד הוא ואם רישיון, לקבל

כאמור. הורשע בו ענין

ומהוראות ו(ח), (ב) קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי (ו)
השיקולים את השאר, בין בחשבון, ובהביאו ו126, 88י סעיפים לפי
ברישיון, או בתקנות לקבוע, השר רשאי (ב), קטן בסעיף האמורים

אלה: בענינים הוראות
רכישה או העברה החזקה, לענין ותנאים הגבלות (1)

בבעל או רישיון במבקש שליטה אמצעי או שליטה של
בעל או זה חוק לפי אחר רישיון בעל בידי לרבות רישיון,
וכן בעקיפין, ובין במישרין בין והכל מהם, אחד בכל ענין
במבקש משרה נושאי מינוי לענין ותנאים הגבלות

הרישיון; בבעל או הרישיון
שונים שירותים בין נפרדת חשבונאית מערכת קיום (2)

מערך באמצעות לרבות רישיון, בעל בידי הניתנים
כספיים דוחות או והכנסות הוצאות של נפרד לרישום

שיקבע; בפי הכל נפרדים,

בעל בין נפרדים תאגידים של לקיומם דרישה (3)

והוראות שונים, שירותים מתן לצורך אחר לבין רישיון
ההפרדה. מימוש בדבר

ניתן אינו בו, האמורות מהזכויות זכות לרבות רישיון, (ז)

בין ששקל, לאחר השר, רשאי ואולם לעיקול; או לשעבוד להעברה,
העברת להתיר (ב), קטן בסעיף האמורים השיקולים את השאר,
שמתקיימים שוכנע אם רישיון, בבעל מבניים שינויים עקב רישיון

במעביר. שהתקיימו התנאים כל הנעבר הרישיון בבעל
או עליו להוסיף רישיון, מתנאי תנאי לשנות רשאי השר (ח)
בסעיף האמורים השיקולים בחשבון יובאו זה לענין ממנו; לגרוע

(ב). קטן

או להגבילו רישיון, לבטל עת, בכל רשאי, השר (ט)
שניתנה ובלבד להלן, המפורטים מהמקרים אחד בכל להתלותו,

טענותיו: את להשמיע הזדמנות הרישיון לבעל
רישיונו; ביטול ביקש הרישיון בעל (ו)

או זה בחוק שנקבעה הוראה הפר הרישיון בעל (2)

לפיו,

או הרישיון מתנאי מהותי תנאי הפר הרישיון בעל (3)
הוראה או חוזרת בהפרה מהותי שאינו תנאי הפר

לו שהורה כפי ההפרה את תיקן ולא לפיהם, שניתנה
של הפרה לרבות  חוזרת" "הפרה זה, לענין השר;

מהותיים; שאינם שונים תנאים



התקופה בתוך שירות במתן החל לא הרישיון בעל (4)

השירות; את לתת שחדל או ברישיונו, לכך שנקבעה
רגל, פושט או דין פסול הוכרז נפטר הרישיון בעל (5)

או זמני מפרק או נכסים כונס לו מונה  תאגיד הוא ואם
מרצון, פירוקו על החליט שהתאגיד

בתקני עומד אינו הרישיון בעל ידי על השירות מתן (6)

לפי לגביו שנקבעו חלקם, או כולם השירות, או האיכות
הוראות סעיף 5ג(א)(2);

מצדיקים הציבור שבטובת טעמים השר, לרעת (7)
התלייתו. או הגבלתו הרישיון, ביטול

היתר דוארמתן שירותי למתן כללי היתר להעניק רשאי השר (א) 1ג.

ולקבוע ו(ג), (ב) קטנים סעיפים להוראות בכפוף המוסדר, בתחום
לגביהם שניתן שירותים לגבי גם שיוענק יבול ההיתר תנאים; בו
סוג השירותים, מתן מועד לפי מוגבל שיהיה יכול וכן רישיון,
מקבלי סוג או השירותים מתן מקום הדואר, דברי סוג השירותים,

ברשומות. יפורסם היתר השירותים;

לשר ודיווח רישום חובות בדבר הוראות יכלול ההיתר (ב)
לגבי ההיתר לתחולת תנאי הוא שקיומן לכך, הסמיך שהוא למי או

המוסדר. בתחום דואר שירותי מכוחו לתת שמעוניין מי

סעיף לפי שרשום מי ועל הרישום מבקש על ההיתר, על (ג)
המחויבים. בשינויים 1ב סעיף הוראות יחולו זה

לתחרות פתיחה
דואר שירותי של
השמור בתחום

יפעל ו1ג, 1ב סעיפים לפי השר מסמכויות לגרוע בלי (א) 1ד.
כמפורט לתחרות, השמור, בתחום דואר שירותי לפתיחת השר

להלן:

(2005 ביולי 1) התשס"ה בסיון כ"ד מיום יאוחר לא (1)
ייפתחו לתחרות 200/0 לפחות אך לא יותר מ30%
היקף אמדן פי על השמור, בתחום הדואר משירותי
לפעול אפשרות מתן ידי על וזאת זה, בתחום ההכנסות
שירותי למתן מיוחד, רישיון לקבל או לכך היתר לפי
שייקבעו שירות מקבלי של מסוימים לסוגים כמותי דואר
פעילותם למהות או להיקף השאר, בין לב, בשים
הדואר שירותי ממתן הנובעות בהכנסות היחסי ולחלקם
ייקבע זו פסקה לפי ההכנסות היקף אמדן השמור, בתחום
המועד לפני חורשים שישה הידועים נתונים בסיס על

האמור;

(2007 ביולי 1) התשס"ז בתמוז ט"ו ביום החל (2)

הכמותי, הדואר שירותי מלאה לתחרות ייפתחו
לקבל או היתר לפי לפעול אפשרות מתן באמצעות

באמור; שירותים למתן מיוחד רישיון
(3) לא עלה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009)
על השמור בתחום הדואר שירותי בשוק התחרות היקף
65%, ייפתחו לתחרות, החל במועד האמור  65%



לפחות אך לא יותר מ70% משירותי הדואר בתחום
על וזאת זה, בתחום ההכנסות היקף אמדן פי על השמור,
הנדרשת דואר דברי של המזערית הכמות הפחתת ירי
זו פסקה לפי ההכנסות היקף אמדן כמותי; דואר למשלוח
ייקבע על בסיס הנתונים הידועים שישה חודשים לפני

האמור; המועד

רשאי ,(2010 ביולי (ו התש"ע בתמוז י"ט ביום החל (4)

לשם או הציבור לטובת כן לעשות שיש ראה אם השר,
הרישיון על נוסף כלליים רישיונות לתת התחרות, קידום
לאפשר וכן 5א, סעיף הוראות לפי לחברה שניתן הכללי
מיוחדים רישיונות לתת או היתרים לפי לפעול
בתחום התחרות של נוספת הרחבה המאפשרים

השמור.

שנקבעו דואר דברי סוגי  כמותי" "דואר זה, קטן סעיף לענין
הרשות שירותי בעד (תשלומים הדואר רשות בתקנות ככמותיים
לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ג9 2003, כנוסחן ביום ז' בטבת
בתקנות שנקבעו ובכמויות בתנאים ,(2004 בינואר 1) התשס"ד

האמורות.

בשל כי השרים נוכחו (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)
באותו כמפורט לתחרות השמור בתחום הדואר שירותי פתיחת
רשאים בסיסיים, דואר שירותי מתן להמשך סכנה קיימת קטן, סעיף

מאלה: אחד כל בצו לקבוע והועדה, הממשלה באישור הם,
(1) דחיית המועד הקבוע בסעיף קטן (א)(2) או (3)

חודשים; שישה על תעלה ושלא שיקבעו לתקופה
שירותי של לתחרות הפתיחה שיעורי הפחתת (2)

הדואר בתחום השמור, המפורטים בסעיף קטן (א)(3),
אחוז. נקודות בעשר

מתן חובת
דואר שירותי
תקין באורח

וסדיר

פי על וסדיר, תקין באורח דואר שירותי ייתן רישיון בעל (א) 1ה.
זה. חוק לפי שנקבעו ההוראות פי ועל ההיתר או הרישיון

לגרום העלול באופן פועל רישיון בעל כי השר ראה (ב)
בפעולתו יש כי או וסדיר, תקין באורח דואר שירותי במתן לפגיעה
הדואר, שירותי בתחום בתחרות משמעותית לפגיעה לגרום כדי
הזדמנות לו שנתן לאחר הרישיון, לבעל להורות הוא רשאי
את למנוע כדי לנקוט שעליו פעולות בדבר טענותיו, את להשמיע

הפגיעה.

בעל חובת
למסור רישיון

מידע

מידע וכל מסמך כל רישיון, מבעל ולקבל לדרוש רשאי השר וו.
בעל הרישיון; בעל על ביקורת או פיקוח לצורך השר, לדעת הנדרש,
אחר למלא חייב יהיה כאמור מידע או מסמך למסור שנדרש רישיון
לענין בה; הקבוע ובאופן בדרישה הקבועה התקופה בתוך הדרישה
כהגדרתם ו"פלט" מחשב" "חומר לרבות  ו"מידע" "מסמך" זה,

בחוק המחשבים, התשנ"ה10 1995.

9 ק"ת התשס"ג, עמ' 888.
10 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.



שירות התניית
בשירות

שירות, מתן בעקיפין, או במישרין יתנה, לא רישיון בעל 1ז.

אחר, ידי על או ידו על הניתן אחר שירות של בקבלה או ברכישה
לו אישר השר כן אם אלא אחר, רישיון מבעל שירות באיקבלת או
שירות  "שירות" זה, בסעיף תנאים; בלא או בתנאים בן, לעשות

רישיון. בעל ידי על הניתן אחר שירות או דואר
בעד אגרות

רישיונות מתן
רישום בעד או

היתר לפי לפעול

 לקבוע רשאים השרים 1ח.

לפי לפעול רישום בעד או רישיון מתן בער אגרה 0)
היתר

סוג כל בעד לשלם רישיון בעל שעל שנתית אגרה (2)

נותן; שהוא דואר שירות של

הצמדתן לרבות האגרות, לתשלום ומועדים דרכים (3)
והוצאות פיגורים ריבית גביית לצרכן, המחירים למדד

גביה.";

כללי"; רישיון ב': "פרק יבוא הכותרת במקום ב', בפרק (4)

שירותי "מתן יבוא ותפקידיה" הרשות "הקמת במקום ב', בפרק א', סימן בכותרת (5)

כללי"; רישיון פי על דואר
יבוא: 5 עד 2 סעיפים במקום (6)

רישיון מתן
לחברה כללי

השירותים למתן כללי רישיון לחברה ייתן השר (א) 5א.
תנאים: ברישיון לקבוע הוא ורשאי להלן, המפורטים

דואר; שירותי (1)

ציבורי גוף מטעם לציבור מידע הפצת שירותי (2)
עדכונו החזקתו, המידע, עיבוד זה ובכלל ובהסכמתו,
שלא ובלבד הוגנת, תחרות על שמירה תוך והכל וניהולו,
פרסומת משום הפצתו או הצגתו בדרך או במידע יהיה
מוסד או גוף לרבות  ציבורי" "גוף זה, לענין מסחרית;
ציבורי אופי בעלי שירותים לענין השר, שאישר אחר
האישור מתן להתנות השר ורשאי לציבור, נותן שהוא
גוף על הודעה המידע; מהות בדבר לרבות בתנאים,

ברשומות; תפורסם ציבורי

(3) שירותים נוספים לפי פרק ו'1:
תחילתו ערב כדין הרשות שנתנה אחרים שירותים (4)

ברישיון אחרת השר קבע כן אם אלא ,8 מס' תיקון של
בתקנות. או החברה

לענין המחויבים, בשינויים יחולו, וב סעיף הוראות (ב)
(א). קטן סעיף הוראות לפי לחברה שיינתן הכללי הרישיון

השירותים על נוסף שירותים לתת רשאית תהיה החברה (ג)

וכפי במפורש, השרים זאת התירו אם (א), קטן בסעיף המפורטים
שהתירו.

שלא שירותים בעקיפין, או במישרין תיתן, לא החברה (ד)
זה, לענין (ג); או (א) קטנים סעיפים הוראות לפי במפורש לה הותרו

מטעמה. אחר באמצעות ובין בעצמה בין  "החברה"



הרישיון את 1ב(ט) קטן סעיף הוראות לפי השר ביטל (ה)
רישיון השר ייתן (א), קטן סעיף הוראות לפי לחברה שניתן הכללי
כללי לפי סעיף זה, בדרך של מכרז: ניתן רישיון כללי כאמור, יחולו
ויהיו החברה, על החלות זה חוק לפי ההוראות כל הרישיון בעל על
דואר שירותי למתן החובה לרבות והחובות, הזכויות הסמכויות, לו
חוק הוראות לפי החברה על שחלות 5ג, סעיף הוראות לפי בסיסיים

זה.

מתן חובת
דואר שירותי

בעל בידי
כללי רישיון
רישיון לבעל

אחר

והבטחת הדואר שירותי בתחום התחרות הגברת לשם (א) 5ב.
הציבור של לענינו לב ובשים האמור, בתחום השירותים רמת
כי לקבוע השר רשאי בדבר, הנוגעים הרישיון בעלי של ולענינם
המבוססים שירותים אחר רישיון לבעל לתת חייב כללי רישיון בעל
חלוקה למרכזי גישה לרבות הכללי, הרישיון בעל של התשתיות על
או השירותים מתן אופן בדבר הוראות וליתן חלוקה, לתאי או
קטן סעיף לפי הוראות מתן או קביעה לביצועם; וההסדרים הגישה
ובלבד בתקנות, או מינהל בהוראת ברישיון, שייעשו יכול זה
תהיה זה קטן סעיף לפי שירותים בעד תשלום שענינה שקביעה
או מיתקנים ציוד,  "תשתית" זה, לענין האוצר; שר בהסכמת

דואר. שירותי מתן לשם המשמשים מבנים
בדבר (א) קטן סעיף לפי הוראות השר קבע לא (ב)
באותו כאמור השירותים מתן בעד כללי רישיון לבעל התשלומים
את בהסכמה, בדבר, הנוגעים הרישיון בעלי יקבעו קטן, סעיף
שר בהסכמת השר, יקבע  הסכמה ובאין כאמור, התשלומים
שתיעשה יכול כאמור השר קביעת התשלומים; את האוצר,

ברישיון. או מינהל בהוראת
מתן חובת

דואר שירותי
לכלל בסיסיים
בכל הציבור

המדינה

הועדה, ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות השר, (1) (א) 5ג.
נוספים שירותים וכן בסיסיים דואר שירותי רשימת יקבע
לפי פרק ו'1 אשר ראוי כי יינתנו לכלל הציבור בכל

המדינה.

איכות תקני יקבע האוצר שר עם בהתייעצות השר, (2)
תקני ;(1) בפסקה כאמור שירותים מתן לענין ושירות
שייקבעו יכול זה קטן סעיף לפי והשירות האיכות

ברישיון.

המדינה, בבל הציבור לכלל לספק חייב כללי רישיון בעל (ב)
את השירותים שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), בהתאם

שקבע. והשירות האיכות לתקני

אלה: כל התקיימו כי השרים נוכחו (ג)

הכלול שירות במתן ממש של תחרות התבססה (1)

הבסיסיים, הדואר שירותי ברשימת

ברשימת הנכלל שירות ניתן שבהם אזורים קיימים (2)
בלבד; כללי רישיון בעל ידי על הבסיסיים, השירותים
על עולה (2) בפסקה כאמור השירות מתן עלות (3)

שירות; אותו ממתן הכללי הרישיון בעל של התועלת



הדואר שירותי את הנותן רישיון בעל על כי לקבוע הם רשאים
בכל הציבור לכלל שלא (א) קטן סעיף הוראות לפי הבסיסיים
כאמור, הבסיסיים הדואר שירותי מתן במימון להשתתף המדינה,
הם רשאים כאמור, השרים קבעו כללי; רישיון בעל ירי על הניתנים
והיקפה."; במימון ההשתתפות מימוש אופן בדבר הוראות לקבוע

(7) בסעיף 6, במקום "הרשות" יבוא "החברה":
"החברה"; יבוא "הרשות" במקום ,7 בסעיף (8)

בטלים,  ב' בפרק וה' ד' ג', סימנים (9)

תימחק;  וכספים" תקציב תשלומים, ו': "סימן הכותרת ב', בפרק (10)

 37 בסעיף (11)

רישיון בעל "שנותן יבוא הרשות" "שנותנת במקום (א), קטן בסעיף (א)
כללי":

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (ב)

שירותים להוסיף בצו, רשאי, והועדה, האוצר שר באישור השר, "(ב)

מהתוספת."; שירותים לגרוע או לתוספת
''שהרשות במקום "באישור" יבוא עם" "בהתייעצות במקום (ג), קטן בסעיף (ג)
רישיון "לבעל יבוא "לרשות" ובמקום נותן" כללי רישיון "שבעל יבוא נותנת''

כללי";

"שהיא ובמקום כללי" רישיון ''לבעל יבוא "לרשות" במקום (ה), קטן בסעיף (ד)
נותנת" יבוא "שהוא נותן'':

"הרשות במקום כללי", רישיון "בעל יבוא "הרשות" במקום (ו), קטן בסעיף (ה)
תמסור" יבוא "בעל רישיון כללי ימסור", ובמקום "שגבתה" יבוא "שגבה":

יבוא: (ז) קטן סעיף במקום (ו)

בספטמבר 16) התשס"ג באלול י''ט ביום שנחתם ההסכם הוראות "(ז)
2003) בין בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א11 1951",
ההסכם),  זה קטן (בסעיף הרשות לבין ,8 מס' בתיקון ביטולו ערב כנוסחו
ולתשלומים הכספיים להסדרים לשירותים, נוגעות שהן ככל לרבות
כאמור ההסדרים של ביצועם הבטחת לצורך שנקבעו לתנאים בו, שנקבעו
הרשות שתיתן השירותים לרמת או כך לשם מידע לקבל המדינה וזכות
שנקבעה התקופה למשך החברה ועל המדינה על לחול ימשיכו למדינה,
בצו, האוצר שר שיקבע כפי הנדרשים ובהתאמות בשינויים בהסכם,
הדואר" בנק "מנהל או הדואר" "בנק במקום בהסכם, מקום בכל זה: ובשינוי
לא עוד כל והכל "החברה", יבוא הדואר" "רשות ובמקום "המדינה", יבוא

לחברה."; המדינה בין אחרת הסכמה הושגה
כללי'' רישיון "לבעל יבוא "לרשות" במקום מקום, בכל (ח), קטן בסעיף (ז)

הכללי''; הרישיון "בעל יבוא "הרשות" ובמקום
יבוא: 37 סעיף אחרי (12)

בשיעור"תמלוגים תמלוגים שנה, מדי למדינה, תשלם החברה (א) 37א.
להלן: כמפורט מהכנסותיה,

11 ס"ח התשי"א, עמ' 219; התשנ"ח, עמ' 63.



כ"ג יום עד 8 מס' תיקון תחילת שמיום בתקופה (1)

בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005)  4%;
(2005 ביולי 1) התשס"ה בסיון כ"ד שמיום בתקופה (2)

עד יום י"ד בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2007)  3%;
התשס"ז בתמוז ט"ו ביום שתחילתה בתקופה (3)

;20/0  (2007 ביולי 1)

משירותים החברה הכנסות  החברה'' "הכנסות זה, לענין
וכן (ג), או 37(א) סעיף הוראות לפי נקבע בעדם שהתשלום

88י. סעיף הוראות לפי שנקבעו ומעמלות מאגרות הכנסותיה
שנה, מדי למדינה, ישלם החברה שאינו כללי רישיון בעל (ב)
הועדה. באישור השרים שקבעו בפי הכל מהכנסותיו, בשיעור תמלוגים
לתשלום הנוגע ענין בכל הוראות לקבוע רשאים השרים (ג)
שינוי לענין לרבות (ב), או (א) קטנים סעיפים הוראות לפי התמלוגים
וריבית וריבית הצמדה הפרשי תשלומם, מועדי התמלוגים, שיעור
הועדה."; אישור טעונה התמלוגים שיעור שינוי לענין קביעה פיגורים;

(13) סעיפים 38 עד 44א  בטלים:
רישיון"; "בעל יבוא "הרשות" במקום ג', פרק בכותרת (14)

 45 בסעיף (15)

רישיון"; "בעל יבוא "הרשות" במקום (ו), בפסקה (א)

בעל לו "שהקצה יבוא הרשות" לו "שהקצתה במקום ,(3) בפסקה (ב)

רישיון";

יבוא "הרשות" במקום מקום, בכל ו(ב), (א) קטנים בסעיפים ,46 בסעיף (16)

"החברה";

בטלים,  50 עד 47 סעיפים (17)

 51 בסעיף (18)

תימחק;  "והרשות" המילה השוליים, בכותרת (ו)

החל הסיפה ובמקום "לחברה", יבוא "לרשות" במקום (א), קטן בסעיף (2)

בזכותו לפגוע כדי זה קטן סעיף בהוראות אין "ואולם יבוא בכך" "אין במילים
ובלבד דואר, דמי של תשלומם לציון אחר בסימן להשתמש רישיון בעל של

בול."; להיות נחזה אינו כאמור שסימן
יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (3)

ביצירות בולים, בתרשימי הזכויות כל וכן בבולים, הרוחני הקנין "(ב)
קנין הם הבולאי, השירות שבידי וכבולים, בולים, הנפקת לצורך ששימשו

המדינה.

הנפקת שירותי קבלת לצורך החברה עם להתקשר רשאית המדינה (ג)
כנאמן החברה תשמש כאמור שבהתקשרות ובלבד והפצתם, הבולים
ביטול על לחברה להורות עת בכל השר רשאי ואולם המדינה, בעבור
המדינה נכסי את למדינה להשיב לה להורות וכן כאמור התקשרות
השר הורה בולים; הנפקת לצורך אותה המשמשים או ידה על המוחזקים
בדרך בעבורה, בולים להנפיק הזכות את להעניק המדינה רשאית כאמור,

מכרז. של



לענין לרבות לבולים, הנוגע ענין בכל הוראות לקבוע רשאי השר (ד)
והתשלומים הבולים הנפקת אופן הבולאי, השירות יפעל שבהן הדרכים

בעדם.";

(19) במקום סעיפים 52 ו53 יבוא:
סימון וכן"חובת ידו, על המועברים הדואר דברי את יסמן רישיון בעל (א) .52

זיהוים את יאפשר אשר בסימן רכבו, כלי ואת שלו הדואר בתי את
לו, כשייכים או ירו על כמועברים

כאמור הסימון דרך לענין הוראות לקבוע רשאי השר (ב)
מינהל. בהוראות שייעשו יכול כאמור הוראות (א); קטן בסעיף

לענין כללים
דואר בדברי טיפול

ברבריי הטיפול סדרי ברבר כללים יקבע כללי רישיון בעל (א) .53

דואר, לרבות בענין דיוורם, איסופם, העברתם, חלוקתם, ומסירתם
בהם. לטיפול הנוגע אחר ענין ובל

הוראות לקבוע השר רשאי (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)
הוראות רישיון; בעל על שיחולו קטן סעיף באותו האמורים בענינים
כאמור יכול שיהיו בתקנות, בהוראות מינהל או ברישיון: היתה
הכללים לבין זה, קטן סעיף לפי השר שקבע הוראות בין סתירה
 השר שקבע ההוראות (א), קטן סעיף לפי כללי רישיון בעל שקבע

עדיפות.",

(20) בסעיף 54, במקום "לרשות" יבוא "לבעל רישיון", ובמקום "רשאית היא" יבוא
הוא"; "רשאי

בכפוף"; החברה, "ולענין יבוא "ובכפוף" במקום ,55 בסעיף (21)

 56 בסעיף (22)

כללי" רישיון בעל "באמצעות יבוא "שנשלח" אחרי (א), קטן בסעיף (א)
הכללי", הרישיון "בעל יבוא "המנהל" ובמקום

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "המנהל'' יבוא "בעל רישיון כללי":
(23) בסעיף 57, במקום "המנהל" יבוא "בעל רישיון כללי":

הרישיון"; בעל ''חותמת יבוא דואר" "חותמת במקום ,(1)58 בסעיף (24)

כללי"; רישיון "לבעל יבוא "לרשות" במקום ,59 בסעיף (25)

''שיורה ובמקום רשאית", "החברה יבוא רשאי" ''המנהל במקום ,61 בסעיף (26)

החברה"; "שתורה יבוא המנהל''
(27) בסעיף 62, במקום "דעתו של המנהל" יבוא "דעתה של החברה", אחרי "שפקיד

החברה"; "שתקבע יבוא המנהל" "שיקבע ובמקום החברה" "של יבוא הדואר''
(28) בסעיף 64, במקום "הרשות" יבוא "החברה":
"החברה", יבוא "הרשות" במקום ,65 בסעיף (29)

החברה"; "של יבוא דואר" "שפקיד אחרי ,66 בסעיף (30)

של דואר לפקיד "לחברה, יבוא דואר" לפקיד "לרשות, במקום ,67 בסעיף (ו3)
החברה", ובסופו יבוא "של החברה":

במילים החל והסיפה "החברה" יבוא "הרשות" במקום מקום, בבל ,68 בסעיף (32)

תימחק;  ולאחרים" לנתיבים "וכן

(33) בסעיף 69, בכותרת הסעיף, במקום "לרשות" יבוא "לחברה":



יבוא; 69 סעיף אחרי (34)

לענין "הוראות
סמכויות הפעלת

ד' פרק לפי החברה

הנוגע בבל החברה על שיחולו הוראות לקבוע רשאי השר 69א.
הודעה מתן חובת בדבר לרבות זה, פרק לפי סמכויותיה להפעלת
דרישות וביטול כאמור, מסמכויותיה סמכות הפעלת על לשר
בתקנות, שייעשו יבול כאמור הוראות זה, פרק לפי שדרשה

בהוראות מינהל או ברישיון":
 ו7 בסעיף (35)

;" רשאי כללי רישיון "בעל יבוא הרישה במקום (א)

"צרכיו"; יבוא הרשות" "צורכי במקום ,(1) בפסקה (ב)

 72 בסעיף (36)

כללי"; רישיון "בעל יבוא "המנהל" במקום (א), קטן בסעיף (א)

הכללי"; הרישיון "בעל יבוא "המנהל" במקום (ב), קטן בסעיף (ב)

 73 בסעיף (37)

כללי", רישיון בעל "מכוונת יבוא "מהכוונה" במקום (ב), קטן בסעיף (א)
ובמקום "המנהל" יבוא "בעל הרישיון הכללי":

הכללי"; הרישיון "בעל יבוא "המנהל" במקום מקום, בכל (ג), קטן בסעיף (ב)

תיבת את שחיבר הכללי הרישיון "בעל יבוא "הרשות" במקום ,75 בסעיף (38)
כדין."; הדואר

(39) אחרי סעיף 75 יבוא:
לענין "הוראות

סמכויות הפעלת
רישיון בעל

ה פרק לפי כללי

בכל כללי רישיון בעל על שיחולו הוראות לקבוע רשאי השר 75א..
של האפיונים ברבר לרבות זה, פרק לפי סמכויותיו להפעלת הנוגע
או להקים רשאי כללי רישיון שבעל דואר ותאי דואר תיבות

אחר."; של במקרקעין להתקין
 77 בסעיף (40)

 (א) קטן בסעיף (א)

"בעל יבוא מטעמה" הבאים וכל עובדיה "הרשות, במקום ברישה, (1)
יבוא דואר" "פקיד ואחרי מטעמו", הבאים וכל עובדיו כללי, רישיון

"המועסק על ידי בעל הרישיון כאמור":
(2) בפסקה (1), במקום "בדואר" יבוא "על ידי בעל הרישיון כאמור":

כללי רישיון ''בעל יבוא אחראית" תהא "הרשות במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
כאמור"; הרישיון בעל ירי "על יבוא "ברשות" ובמקום אחראי" יהיה

רישיון "בעל יבוא מטעמה" הבאים וכל עובדיה "הרשות, במקום ,78 בסעיף (41)
מטעמו"; הבאים וכל עובדיו כללי,

יבוא: 78 סעיף אחרי (42)

לענין "הוראות
אחריות

לענין הוראות לקבוע הועדה, באישור רשאי, השר (א) 78א.
ובכלל זה, פרק לפי אבדן או גניבה לנזק, רישיון בעל של אחריותו

.78 או 77 בסעיפים הקבוע מאחריות הפטור היקף צמצום זה



לקבוע, הוא רשאי (א), קטן בסעיף כאמור השר קבע (ב)
בין לב, בשים ,78 סעיף לענין הפיצויים שיעור את הועדה, באישור

הדואר.". דבר העברת בעבור המשלוח דמי לשיעור השאר,
(43) בסעיף 81, במקום "הרשות חייבת" יבוא "בעל רישיון כללי חייב":

כללי רישיון "בעל יבוא דואר" לדבר אחראית "הרשות במקום ,82 בסעיף (44)

ידו"; על שנשלח דואר לדבר אחראי
 83 בסעיף (45)

(א) בסעיף קטן (א), במקום "הרשות אחראית" יבוא "בעל רישיון כללי אחראי',
"בהסכמים במילים החל הסיפה ובמקום "באמצעותו", יבוא "הנשלחת" אחרי
ביןלאומיים" יבוא "באמנת הדואר העולמית בפי שהיא בתוקף אותה שעה

(להלן  אמנת הדואר) ושעליהם פורסמה הורעה ברשומות":
 (ב) קטן בסעיף (ב)

או (א), קטן בסעיף כאמור "הסכם במקום ובו, (ו), יסומן בו האמור (1)

דואר" "שירותי אחרי הדואר", "אמנת יבוא כאמור" דואר מינהל של לשטח
"בעל יבוא "הרשות" ובמקום כללי" רישיון בעל ידי על "הניתנים יבוא י

הכללי"; הרישיון
יבוא: (1) פסקה אחרי (2)

(1) בפסקה כאמור דואר מינהל של לשטח שנשלחה חבילה (2)"
שירותים ועקב דואר שירותי מתן במהלך אבדה או נגנבה וניזוקה,
דבר שהיא חבילה כדין כללי רישיון בעל אחריות לענין דינה אלה,

פנים."; דואר

במקום להלך, המפורט הזמן "פרק יבוא אחת" "שנה במקום ,84 בסעיף (46)

יבוא: ובסופו הכללי'' הרישיון "מבעל יבוא "מהרשות"
אחת; שנה  פנים דואר "שירות

חודשים.". שישה  ביןלאומי דואר שירות
(47) בסעיף 85, אחרי "פקיד דואר" יבוא "המועסק על ידי בעל רישיון כללי" ובמקום

כאמור"; רישיון "בעל יבוא "הרשות"
יבוא: 86 סעיף אחרי (48)

יישאו לא מטעמו הדואר ופקידי עובדיו רישיון, בעל 86א. מאחריות "פטור
הדואר ברברי הנכללת הרע לשון בשל אזרחית או פלילית באחריות הרע לשון בשל
לתנאי בהתאם בידיו נמסרו או חולקו הועברו, שנאספו, כך בשל אך

זה." חוק והוראות רישיונו

 87 בסעיף (49)

רישיון בעל ידי על "המועסק יבוא דואר" "פקיד אחרי (א), קטן בסעיף (א)
נמסר או כאמור הרישיון "בעל יבוא לה'' נמסר או "הרשות במקום כללי",

לו";

(ב) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "למנהל" יבוא "לבעל הרישיון הכללי":

כללי" רישיון "בעל יבוא דואר" פקיר בחתימת או דואר "בית במקום ,88 בסעיף (50)
כאמור"; הרישיון בעל "של יבוא הדואר" פקיד של החתימה את "או ובמקום



יבוא; 88 סעיף אחרי (51)

"פרק ו'1: מתן שירותים נוספים על ידי החברה
שירותים מתן
על נוספים
החברה ידי

שניתנו להלן, המפורטים השירותים את תיתן החברה (א) 88א.
ערב כנוסחו הדואר בנק בחוק כמשמעותו הדואר בנק ידי על

השירותים: ואלה ,8 מס' תיקון של תחילתו
וסילוקם; העברתם סילוקים, לחשבון כספים קבלת (1)

כסף; המחאות באמצעות כספים העברת (2)

דואר; המחאות באמצעות כספים העברת (3)

לגוביינה; סילוקים חשבון מבעלי חוב שטרי קבלת (4)

(4) ער (1) בפסקאות המנויים לשירותים עזר שירותי (5)
מאופן החברה, ידי על החשבונות מניהול המתאפשרים
שירותי  זה (בפרק עליהם הבקרה מדרכי או רישומם

עזר);

בקופות חברים של ובהודעות בבקשות טיפול (6)
ביטוח לחוק בהתאם וביטול, מעבר רישום, לענין חולים

בריאות ממלכתי, התשנ"ר12 1994.
למתן הזכות קבלת בשל תמורה למדינה תשלם החברה (ב)
הון הקצאת של בדרך לרבות (א), קטן בסעיף המנויים השירותים

השר. עם בהתייעצות האוצר שר שיקבע כפי מניות,
בנק נגיד עם התייעצות לאחר הממשלה, באישור השר, (ג)
בבעלות חברה היא עוד כל לחברה, להתיר רשאי ישראל,
מתן לענין הדואר", "בנק בשם שימוש לעשות מלאה, ממשלתית
זה, לענין שיורה; בתנאים (א), קטן בסעיף המנויים השירותים
החברות בחוק כהגדרתה  מלאה" ממשלתית בבעלות "חברה

הממשלתיות, התשל"ה13 1975.
מלאה ממשלתית בבעלות חברה להיות החברה חדלה (ד)
לחברה להתיר ישראל, בנק נגיר אישור לכך ניתן אם השר, רשאי
השירותים מתן לענין הדואר", "בנק בשם שימוש לעשות להמשיך

שיורה. בתנאים (א), קטן בסעיף המנויים
תשלום איסור

ריבית
השירותים את בנותנה החברה בידי המוחזקים כספים 88ג.
למקבלי ריבית עליהם תשולם לא 88א(א), בסעיף המנויים

כאמור. השירותים

מתן איסור
או אשראי

יתר משיכת

אינה 88א(א) בסעיף המנויים השירותים את בנותנה החברה 88ד.
מהחשבונות יתר משיכת להתיר או אשראי לתת רשאית

בה. המתנהלים
עזר עלשירותי והודעה השרים, באישור יופעל עזר שירות כל (א) 88ה.

החברה 1ז, סעיף מהוראות לגרוע בלי ברשומות; תפורסם הפעלתו
במתן לחברה בלעדיות בהבטחת כאמור שירות מתן תתנה לא

כאמור. שירות

12 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ד, עמ' 58.
13 ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשס"ג, עמ' 396.



(ב) החברה בנותנה שירותי עזר לפי סעיף 88א(א)(5) רשאית
עזר, שירות לקבל המבקש חשבון בעל כל עם בהסכם להתקשר
בערו. התשלומים לרבות השירות, למתן התנאים ייקבעו בו אשר

על הגבלה
העברה

מהחברה בספים להוצאת או כספים להעברת המשמש מסמך 88ו.

אלא עביר יהיה לא 88א(א) בסעיף המנויים השירותים את בנותנה
[נוסח השטרות בפקודת כמשמעותו בנקאי ידי על גביה לשם
חדש]14 (בחוק זה  בנקאי); ואולם רשאים השרים להורות שסוג
מסמכים דין יהא כן ומשהורו סחיר, יהא כאמור מסמכים של מסוים

האמורה. בפקודה במשמעותם שיקים כדין אלה
ממס פטור

בולים
המנויים השירותים במסגרת לעסקאות המשמש מסמך 88ז.

בולים. ממס פטור יהיה 88א(א) בסעיף
החברה בנותנהאחריות התחייבויותיה כל למילוי אחראית תהיה החברה 88ח.

תהיה לא החברה ואולם 88א(א); בסעיף המנויים השירותים את
סכום בזקיפת או הוראה בביצוע איחור בשל שנגרם לנזק אחראית
לפי שנקבעה לתקופה מעבר שנמשך כאמור איחור למעט לחשבון,

כאמור. שירותים מקבל עם בהסכם או דין

יחולוסודיות סור שמירת בדבר בנקאי על החלות החובות כל (א) 88ט.
כל ועל 88א(א) בסעיף המנויים השירותים את בנותנה החברה על

בה. תפקיר הממלא אדם
מילוי עקב אליו שהגיעה ידיעה כדין שלא המגלה אדם (ב)

תפקידו כאמור, דינו  קנס כאמור בסעיף 61(א)(2)לחוק העונשין,
התשל"ז15 1977 (בחוק זה  חוק העונשין).

וביצוע תקנות

ו

פסקאות לענין הועדה ובאישור האוצר שר בהסכמת השר, 88י.
לרבות זה, פרק לביצוע הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי ,(3) עד (1)

 בדבר תקנות
בסעיף המנויים השירותים של ועמלות אגרות (1)

88א(א);

העלולים נזקים כיסוי לשם ביטוח חובת הטלת (2)
השירותים את בנותנה החברה מפעילות כתוצאה להיגרם

88א(א); בסעיף המנויים
88א(א), בסעיף המנויים לשירותים הנוגע נושא כל (3)

את בנותנה החברה על ובקרה פיקוח לענין לרבות
כאמור."; השירותים

 90 בסעיף (52)

כללי"; רישיון בעל "של יבוא דואר" "פקיד אחרי (א), קטן בסעיף (א)

כללי"; רישיון בעל "על יבוא "לאסור" אחרי ברישה, (ב), קטן בסעיף (ב)

 92 בסעיף (53)

רישיון בלא דואר שירותי מתן איסור "הפרת יבוא השוליים כותרת במקום (א)
או היתר":

14 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמ' 2; ס"ח התש"ם, עמ' 64.
15 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ד, עמ' 18.



יבוא: (א) קטן סעיף במקום (ב)

לפי שלא הפועל או רישיון בלא המוסדר בתחום דואר שירות הנותן "(א)
היתר, בניגוד להוראות סעיף 1א(ב), דינו  קנס כאמור בסעיף 61(א)(4)

העונשין. לחוק

המשפט בית רשאי נמשכת, עבירה זה סעיף לפי עבירה היתה (או)
לכל העונשין לחוק 61(ג) בסעיף האמור הקנס מן שניים פי נוסף קנס להטיל

העבירה." נמשכת שבו יום

"וא(ב)"; יבוא ''49(א)" במקום (ב), קטן בסעיף (ג)

(54) בסעיף 93(4), במקום "הרשות" יבוא "בעל רישיון כללי":

 94(א) בסעיף (55)

"כאמור יבוא קנס"  "דינו ואחרי "השר" יבוא "המנהל" במקום ברישה, (א)
בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין'':

החברה"; לו "שהורתה יבוא המנהל'' לו "שהורה במקום ,(2) בפסקה (ב)

יבוא דרש" "שהמנהל ובמקום "לחברה" יבוא "לרשות" במקום 95(ב), בסעיף (56)
דרשה"; "שהחברה

כללי"; רישיון "בבעל יבוא "ברשות" במקום ו(3), (2) בפסקאות ,97 בסעיף (57)

(58) בסעיף 101(א), במקום "ברשות" יבוא "על ידי בעל רישיון";

(59) בסעיף 102(א)(1), במקום "ברשות" יבוא "בחברה", ובמקום "הרשות' יבוא
"החברה",

בעל שהנפיק סימן לגבי יחולו לא זה סעיף "הוראות יבוא בסופו 102א, בסעיף (60)

דואר"; דמי תשלום ציון לצורך כדין רישיון

כללי"; רישיון "בעל יבוא "הרשות" במקום ,103 בסעיף (61)

(62) בסעיף 104 
כללי"; רישיון "בעל יבוא "הרשות" במקום השוליים, בכותרת (א)

כללי"; רישיון ''בעל יבוא "הרשות" במקום (א), קטן בסעיף (ב)

כללי", רישיון "בעל יבוא "הרשות" במקום מקום, בכל (ג), קטן בסעיף (ג)
כללי רישיון "שבעל יבוא מחזיקה" "שהרשות במילים החל הסיפה ובמקום

מחזיק בו או המשמש אותו":

(63) כסעיף 105, בכותרת השוליים, במקום "הרשות" יבוא "פקיד דואר":

הכללי"; הרישיון "שבעל יבוא ''שהמנהל" במקום ,107 בסעיף (64)

(65) בסעיף 108(א) 

"בעל יבוא "המנהל" ובמקום רישיון", בעל "של יבוא דואר" "בית אחרי (א)
הרישיון";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום בסעיף 40(2) יבוא "בסעיף 60(א)(1)" והסיפה
תימחק;  והפר" "חזר במילים המתחילה



(66) אחרי סעיף 109 יבוא:

הגדרות

כספיים עיצומים ז'1: "פרק

 זה בפרק 109א.

זה, חוק לפי היתר לרבות  "רישיון"

ריבית פסיקת בחוק כמשמעותם  וריבית" הצמדה "הפרשי
והצמדה, התשכ"א16 1961 ;

התקשורת. משרד של הכללי המנהל  "המנהל"
כספי עיצום

רישיון בעל על
109ב. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי בעל רישיון עשה
הקנס בשיעור כספי עיצום עליו להטיל הוא רשאי מאלה, אחד

הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:
וה(ב) בסעיף כאמור שניתנה הוראה הפר (1)
באורח הדואר שירותי במתן פגיעה למנוע ושנועדה
בתחום בתחרות משמעותית פגיעה או וסדיר תקין

הדואר, שירותי

אחר שירות של בקבלה או ברכישה שירות התנה (2)

שירות באיקבלת או אחר ידי על או ידו על הניתן
או וז סעיף להוראת בניגוד והבל אחר, רישיון מבעל

לפיו; שניתן אישור מתנאי תנאי
על המבוסס שירות אחר רישיון לבעל סיפק לא (3)

סעיף לפי הוראה או לקביעה בהתאם שלו התשתית
5ב(א);

בשירות שנקבע דואר שירות לציבור סיפק לא (4)

מתקני חרג או 5ג סעיף להוראות בניגוד בסיסי דואר
האמור, הסעיף לפי שנקבעו שירות או איכות

הוראה ביצע לא או רישיונו מתנאי תנאי הפר (5)

בתוך כאמור תנאי לפי המנהל או השר בידי שניתנה
בהוראה. שנקבע הזמן פרק

אחד עשה רישיון בעל כי להניח סביר יסוד למנהל היה (ב)
הקבוע הקנס בשיעור כספי עיצום עליו להטיל הוא רשאי מאלה,

בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

או לכך שנקבעה התקופה בתוך מידע מסר לא (1)

וו; סעיף לפי השר בדרישת לכך הקבוע באופן
דואר בית או ידו על המועבר דואר דבר סימן לא (2)

52(ב). סעיף להוראת בניגוד שלו,

סכומים רשאישינוי הועדה, ובאישור השר בהסכמת המשפטים, שר 109ג.
זה. בפרק כאמור הסכומים את בתקנות לשנות

נמשכת הפרה
חוזרת והפרה

העיצום על ייווסף 109ב, בסעיף כאמור בהפרה (א) 109ד.
החמישים החלק בשיעור כספי עיצום לגביה הקבוע הכספי

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



שנמסרה לאחר ההפרה נמשכת שבו נוסף יום לכל כאמור מעיצום
אחר ממועד או ההפרה, ביצוע על מהמנהל התראה הרישיון לבעל

כאמור. בהתראה שנקבע
העיצום למחצית השווה סכום ייווסף חוזרת בהפרה (ב)

 חוזרת" "הפרה זה, לענין ראשונה, הפרה על להטיל שניתן הכספי
בתוך כספי, עיצום לגביה נקבע אשר 109ב, סעיף לפי נוספת הפרה

הראשונה. ההפרה על כספי עיצום שהוטל מהיום שנתיים
העיצום דרישת
ותשלומו הכספי

בתוך המנהל מאת בכתב דרישה פי על ישולם כספי עיצום 109ה.
לבעל שנמסרה לאחר תוצא הדרישה קבלתה; ממועד ימים 30

הזדמנות לו וניתנה להוציאה הכוונה על בכתב הודעה הרישיון
טענותיו. את להשמיע

הצמדה הפרשי
וריבית

109ו. לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו לו, לגבי תקופת
וריבית. הצמדה הפרשי הפיגור,

109ז. (א) עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה.גביה
(ב) בלי לגרוע מסמכויות הגביה לפי כל דין, רשאי המנהל
בעל שהמציא הערבויות מימוש של בדרך כספי עיצום לגבות

מקצתן. או כולן רישיונו, הוראות לפי הרישיון
אחריות שמירת

פלילית
109ח. (א) תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית,

הרישיון. בעל של דין, כל לפי
לפי עבירה על אישום כתב תאגיד או אדם נגד הוגש (ב)
יוחזר  שילם ואם כספי, עיצום בתשלום בשלה יחויב לא זה, חוק
לו העיצום  הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו

החזרתו. יום ועד

על ערעור
כספי עיצום

לבית לערער ניתן כספי עיצום לתשלום דרישה על (א) 109ט.
הטלת על הרישיון לבעל שהורע מיום ימים 30 בתוך השלום, משפט

הכספי. העיצום

העיצום תשלום את לעכב כדי ערעור בהגשת אין (ב)
על הורה המשפט שבית או המנהל לכך הסכים כן אם אלא הכספי,

העיכוב.
בתוספת הכספי העיצום סכום יוחזר הערעור, התקבל (ג)

החזרתו. יום ועד תשלומו מיום וריבית, הצמדה הפרשי
ברשות לערער ניתן בערעור המשפט בית החלטת על (ד)

אחד, בשופט בערעור ידון המשפט ובית המחוזי המשפט לבית
מסירה קביעה,דרכי צו, של מסירה זה, פרק לפי כספי עיצום הטלת לענין וי. 09

ברישיון נקבעו ושלא ברשומות פורסמו שלא הוראה או התראה
הדין סדר לחוק 237 סעיף הוראות לפי תיעשה הוראה),  זה (בסעיף
הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב17 1982  , בשינויים המחויבים, ולא

יוטל עיצום כספי בשל הפרת הוראה שלא נמסרה כאמור.";
התחייבויות "וחובות, יבוא ותקציב" "חובות במקום ח', פרק בכותרת (67)

ותביעות";

17 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ג, עמ' 536.



"מהמדינה יבוא בסופה עובדים", העברת א': "סימן המשנה בכותרת (68)

לרשות'';

יבוא: ווו סעיף אחרי (69)

"סימן א'1: העברת עובדים מהרשות לחברה
"הסכם להעברת
לחברה עובדים

111א. נחתם בין הרשות לבין החברה לבין הארגון המייצג את
ומתן משא שקוים לאחר הרשות, עובדי של ביותר הגדול המספר
לשירות הרשות משירות עובדים העברת בדבר הסכם הצדדים, בין
ההסכם של תחילתו מיום הלן ל כמפורט ההוראות יחולו החברה,

(בסעיף זה  הסכם להעברת עובדים לחברה):
יהיה עובדים להעברת בהסכם שייקבע הרשות עובד (1)

השר; שקבע ביום החל החברה עובד
להיות שהפך הרשות עובד דין, בכל האמור אף על (2)

מועבר) עובד  זה (בסעיף (1) בפסקה כאמור החברה עובד
ההעברה, בשל כלשהן פרישה להטבות זכאי יהיה לא

יחסי מכוח הרשות כלפי מועבר עובד של זכויותיו (5)

עובד היותו תקופת בשל ביניהם שהיו ומעביר עובד
להעברת בהסכם לקיימן עצמה על קיבלה שהחברה הרשות,
קיומן לתבוע רשאי העובד יהיה לא  לחברה העובדים

מהחברה, אלא
זכאי היה 8 מס' תיקון של תחילתו שערב מועבר עובד (4)

משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות חוק לפי לגמלאות
התש"ל18 1970 (בסעיף זה  חוק שירות המדינה גמלאות),

כאמור."; לגמלאות זכאי להיות ימשיך
אחר, הסכם או קיבוצי הסכם דין, בכל האמור אף על (5)
בדרגה קידום באמצעות לרבות המשכורת, של העלאה כל
לחברה המועברים לעובדים שתינתן שכר, תוספות מתן או
לשינוי תביא לא לחברה, עובדים להעברת ההסכם במסגרת
ההעברה יום לפני מהרשות שפרש למי המשולמת בגמלה
הוחלו (גמלאות) המדינה שירות חוק ושהוראות לחברה,

גמלתו. לענין
(70) בכותרת סימן ב' בפרק ח', בסופה יבוא ''מהמדינה לרשות";

(71) אחרי סימן ב' בפרק ח' יבוא:
ותביעות התחייבויות חובות, זכויות, נכסים, העברת ב'1: "סימן

למדינה מהרשות

נכסים, העברת
חובות,

התחייבויות
מהרשות ותביעות

למרינה

 זה בסימן (א) 115א.

;8 מס' תיקון של תחילתו יום  התחילה" "יום

סוג מכל הנאה וטובות זכויות מיטלטלין, מקרקעין,  "נכס"
שהוא.

18  ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ד, עמ'  51.
ו



יום ערב שהיו וההתחייבויות החובות הנכסים, כל (ב)
המדינה. של התחילה ביום החל יהיו הרשות של התחילה

(ג) כל תביעה של הרשות או נגדה שהיתה תלויה ועומדת
באותו קיימת שהיתה באמור לתביעה עילה ובל התחילה יום ערב
או המדינה של הן כאילו אותן ויראו בתוקפן לעמוד יוסיפו מועד,

הענין. לפי נגדה,
נכסים העברת

לחברה מהמדינה
בהסכם

חוק להוראות ובכפוף הסכם, או דין בכל האמור אף על 115ב.
נכסי המרינה, התשי"א19 1951,  מותר בהסכם, באישור שר האוצר,
להעביר לחברה את זכויות המדינה, כולן או חלקן, בנכסים שעברו
מהרשות למדינה לפי הוראות סעיף 115א, והדרושים לשם מתן
זה (בסימן זה חוק הוראות לפי החברה בידי יינתנו אשר השירותים

נכסים). להעברת הסכם 
בדבר תקנות

מתשלומי פטור
בשל חובה

לפי העברות
1ה סימן

רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, שר 115ג.
וההתחיבויות החובות הנכסים, הפעילות, העברת לענין לקבוע,
אף על הוראות, לחברה, ומהמדינה הדואר ומבנק למדינה מהרשות

מאלה: אחר בכל דין, בכל האמור
או אגרות מתשלומי ממסים, חלקי או מלא פטור (ו)

שקבע; בתנאים אחרים, חובה מתשלומי
לענין לרבות המס, חבות לענין ותיאומים הוראות (2)
שווי מקורי, מחיר יתרת מקורי, מחיר רכישה, יום קביעת

רכישה; שווי יתרת או רכישה

החייבת ההכנסה קביעת לענין מיוחדות הוראות (3)

להסדרי בנוגע לרבות החברה, על החלים והמסים וחישובה,
הרשות. עוברי של והגמלאות הפרישה

זכויות, העברת
חובות

והתחייבוית,
לחברה, מהמדינה

בצו

הועדה, ובאישור השר עם בהתייעצות האוצר, שר (א) 115ד.
ההסכמים, לגבי כי הסכם, או דין בכל האמור אף על בצו, יקבע
במקום החברה תבוא בו, האמורים והעסקאות ההתקשרויות
קיימות שהיו וההתחייבויות החובות הזכויות, לגבי וזאת המדינה,
ושהועברו התחילה יום לפני הרשות על הענין, לפי מוטלות, או

115א. סעיף הוראות לפי למרינה

החברה כי בצו, יקבע השר, עם בהתייעצות האוצר, שר (ב)
שהיו נגדה או הרשות של תביעות לגבי המדינה במקום תבוא
כאמור לתביעות עילות ולגבי התחילה יום ערב ועומדות תלויות
סעיף הוראות לפי למדינה ושהועברו מועד, באותו קיימות שהיו

חלקן."; או כולן 115א,

בטלים,  119 עד 117 סעיפים (72)

 120 בסעיף (73)

כללי"; רישיון "בעל יבוא "המנהל" במקום (א), קטן בסעיף (א)

כללי"; רישיון בעל "של יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (ב)



יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,121 בסעיף (74)

מסירה או העברה לאיסוף, הכללי ההיתר מכוח היתר, כבעל שנרשם מי "(ב)

של תחילתו יום לפני כנוסחו זה, לחוק 50 סעיף הוראות לפי שניתן מכתבים, של
כמי אותו יראו האמור, היום ערב בתוקף היה כאמור ורישומו ,8 מס' תיקון

האמור. היום לאחר היתר לפי שפועל
לפי השר מסמכות לגרוע כרי ו(ב) (א) קטנים סעיפים בהוראות אין (ג)

להגבילו, כאמור, שהוענק היתר לשנות הענין, לפי וג, או וב סעיף הוראות
לפעילויות היתר להעניק או רישיון תחתיו ליתן זה ובכלל לבטלו, או להתלותו

שניתן לגביהן היתר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), כולן או מקצתן.";
 126 בסעיף (75)

"ורשאי יבוא תקנות" "לרבות במילים החל הסיפה במקום (א), קטן בסעיף (א)
פעולותיו על רישיון, בעל על פיקוח בדבר תקנות להתקין הועדה, באישור הוא,
וכן רישיון, בעל ירי על שירותים מתן אופן על מטעמו, והבאים רישיון בעל של
השירותים מתן את להפסיק או להגביל רישיון בעל רשאי שבהם התנאים בדבר

מקצתם."; או כולם ירו, על הניתנים
בטל.  (ב) קטן סעיף (ב)

 52א בסעיף התשמ"ב201982, ושידורים), (בזק התקשורת בחוק .8
ישראל דואר "לחברת יבוא הדואר" "לרשות במקום השוליים, בכותרת (1)

בע"מ";

התשמ"ו1986" הדואר, "חוק יבוא התשמ"ו986ו" הדואר, רשות "חוק במקום (2)
האמור". בחוק כהגדרתה "לחברה יבוא הדואר" "לרשות ובמקום

חוק תיקון
(בזק התקשורת

 ושידורים)
30 מס'

9. בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם1980  21 , בסעיף 58, במקום ''שר התקשורת
עובר או התשמ"ו1986, הדואר, בחוק כהגדרתו רישיון "בעל יבוא משרדו" עובד או

שלו".

פקודת תיקון
 הרגל פשיטת

מס' 4

10. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח22 1968, בסעיף 11 
לפי הדואר לבנק שירותים ניתנים שבהם הדואר "רשות במקום (ב), קטן בסעיף (1)
הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה יבוא התשמ"ו1986" הדואר, רשות לחוק 5 סעיף

האמור"; לחוק 88א סעיף הוראות לפי שירותים ניתנים שבהם התשמ"ו1986,

(2) בסעיף קטן (ג)(2), במקום "רשות הדואר שבהם ניתנים שירותים לבנק הדואר"
לפי שירותים ניתנים שבהם התשמ"ו1986, הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא

האמור". לחוק 88א סעיף הוראות

חוק תיקון
 עסקים רישוי

20 מס'

11. בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א23 1981, בסעיף 17, במקום "רשות הדואר" יבוא
88א סעיף הוראות לפי שירותים בנותנה התשמ"ו1986, הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה,

האמור". לחוק

חוק תיקון
ללא שיקים

6 מס  כיסוי

12. חוק בנק הדואר, התשי"א24 1951  בטל.

20 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ד, עמ' 71.
י2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמי 639; ס"ח התשנ"ו, עמ' 60.

22 ס"ח התשכ"ח, עמי 204; התשס"ב, עמ' 414.
23 ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשס"ב, עמ' 116.
24 ס"ח התשי"א, עמ' 219; התשנ"ח, עמ' 63.

חוק ביטול
הדואר בנק



חוק תיקון
הלבנת איסור
3 מס'  הון

13. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס25 2000, בסעיף 6 לתוספת השלישית, במקום "בנק
סעיף לפי שירותים בנותנה התשמ"ו1986, הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא הדואר"

חוק". לאותו 88א

חוק תיקון
בריאות ביטוח

 ממלכתי
25 מס'

 40 בסעיף התשנ"ד261994, ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק .14

הדואר, בחוק כהגדרתה "לחברה יבוא הדואר" "לבנק במקום (ד), קטן בסעיף (1)

לאותו 88א סעיף לפי שירותים בנותנה הדואר), חוק  זה (בסעיף התשמ''ו1986
חוק";

הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה יבוא הדואר" "בנק במקום (ו), קטן בסעיף (2)

חוק". לאותו 88א סעיף לפי שירותים בנותנה

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

67 מסי 

 התשנ"ה271995 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .15

בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא הדואר" "בנק במקום ברישה, 303(ב), בסעיף (ו)
 זה (בסעיף חוק לאותו 88א סעיף לפי שירותים בנותנה התשמ"ו1986, הדואר,

חברת הדואר)", ובסיפה, במקום "בנק הדואר'' יבוא "חברת הדואר";
הדואר, "חוק יבוא התשי"א1951" הדואר, בנק "חוק במקום 384(א), בסעיף (2)

התשמ"ו1986".

חוק תיקון
השכר הגנת

 מס' 22

16. בחוק הגנת השכר, התשי"ח1958  28 
הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא הדואר" "בנק במקום 6(א), בסעיף (ו)
חברת  זה (בחוק חוק לאותו 88א סעיף לפי שירותים בנותנה התשמ''ו1986,

הדואר)";

הדואר". "חברת יבוא הדואר" "בנק במקום 8(ו), בסעיף (2)

תיקון חוק.
המדינה מילווה

13 מס' 

יבוא הדואר" "בנק במקום 12(א), בסעיף התשל"ט979ו29, המדינה, מילווה בחוק .17
"החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו

חוק".

חוק תיקון
(הוראות המילוות
שונות)  מס' 8

18. בחוק המילוות (הוראות שונות), התשל''ח30 1977, בסעיף 5ג(3), במקום "בנק הדואר"
88א סעיף לפי שירותים בנותנה התשמ"ו1986, הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא

חוק". לאותו

חוק תיקון
רכוש מס

פיצויים וקרן
30 מס' 

19. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א31 1961,  בסעיף 49, במקום "חוק בנק הדואר,
התשכ"א1961" יבוא "חוק הדואר, התשמ"ו1986".

חוק תיקון
האזרחיים הנזיקין
המדינה) (אחריות

5 מס' 

20. בחוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב32 1952, בסעיף 9, פסקה (6) 
תימחק.

25 ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ג, עמ' 507.

26 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ד, עמ' 58.
27 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ד, עמ' 58.
28 ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשס"ג, עמ' 181.

29 ס"ח התשל"ט, עמ' 112; התשס"ג, עמ' 142.
30 ס"ח התשל"ח, עמ' 18; התשנ"ו, עמ' 6.

31 ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשס"א, עמ' 220.
32 ס"ח התשי"ב, עמ' 339; התשס"ב, עמ' 514.



21. בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד1954,  בסעיף 9(ב)(2), במקום "בנק הדואר,
הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא התשי"או195'י הדואר, בנק בחוק כמשמעותו
ובמקום החברה.)"  זה (בסעיף חוק לאותו 88א סעיף לפי שירותים בנותנה התשמ"ו1986,

"החברה". יבוא הדואר" "בנק

חוק תיקון
המלחמה נכי

בנאצים  מס' 14

22. בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז341957, בסעיף 11(ב), במקום "בנק הדואר,
הדואר, בחוק כהגדרתה "החברה, יבוא התשי"א1951" הדואר, בנק בחוק כמשמעותו
ובמקום החברה)"  זה (בסעיף חוק לאותו 88א סעיף לפי שירותים בנותנה התשמ"ו1986,

"החברה". יבוא הדואר" "בנק

חוק תיקון
רדיפות נכי
 הנאצים

מס' 13

 זה (בסעיף בצו התקשורת, ושר האוצר שר שיקבעו ביום זה פרק של תחילתו (א) .23
התחילה). יום

(ב) ביום התחילה, הרשות כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו35 1986, כנוסחו בפרק
בטלה.  הדואר) חוק  זה (בסעיף זה

שיינתן ועד התחילה ביום החל ו(ה), (ר) קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי (ג)

5א(א) סעיף הוראות לפי כללי רישיון החברה),  זה (בסעיף הדואר בחוק כהגדרתה לחברה,
בחוק כהגדרתה הרשות על דין כל לפי שחלו ההוראות כל החברה על יחולו האמור, לחוק
התשי"א הדואר, בנק בחוק כמשמעותו הדואר, בנק על או הרשות)  זה (בסעיף הדואר
36 1951, (בסעיף זה  חוק בנק הדואר) כנוסחו ערב יום התחילה (בסעיף זה  בנק הדואר),
לפי הענין, בשינויים המחויבים מביטולם של הרשות ושל בנק הדואר והקמת החברה,
ערב שניתנו כפי האמורות להוראות בהתאם שירותים ולתת לפעול מחויבת תהיה והחברה

התחילה. יום
התחילה, יום ערב כנוסחו הדואר חוק הוראות לפי שנקבעו וכללים תקנות (ד)
כנוסחו הדואר לחוק 120 בסעיף כאמור הדואר במדריך שפורסמו וכללים הוראות לרבות
בתוקפם יעמרו אחר, דין כל לפי הרשות לענין שנקבעו וכללים תקנות וכן ברישה, כאמור
שונו לא עור כל החברה, ומהקמת הרשות מביטול המחויבים בשינויים החברה, על ויחולו

הענין. לפי אחר, דין כל או הדואר חוק הוראות לפי בוטלו או
התחילה, יום ערב כנוסחו הדואר, בנק חוק הוראות לפי שנקבעו וכללים תקנות (ה)
בנק לענין שנקבעו וכללים תקנות וכן 37א, בסעיף בהגדרתן החברה הכנסות לענין לרבות
מביטול המחויבים בשינויים החברה, על ויחולו בתוקפם יעמרו אחר, דין כל לפי הדואר
אחר, דין כל או הדואר חוק הוראות לפי בוטלו או שונו לא עוד בל החברה, ומהקמת הרשות

1 הענין. לפי
ערב כרין הדואר בנק ירי על שניתנו הדואר, בנק בחוק כמשמעותם עזר שירותי (ו)

באישור אחרת, השרים קבעו כן אם אלא לספקם, להמשיך החברה רשאית התחילה, יום
הועדה.

התחילה, יום ערב כנוסחו הדואר לחוק 50 סעיף הוראות לפי השר שהעניק היתר (ז)
הוראות לפי בוטל או שונה לא עוד בל המחויבים, בשינויים לחול, וימשיך בתוקפו יעמוד

הדואר. חוק
12 בתוך יותקנו ,8 מס' בתיקון כנוסחו הדואר לחוק 115ג סעיף לפי תקנות (ח)

לחברה. והנכסים הפעילות העברת מיום חודשים

 דואר די: פרק
והוראות תחילה

מעבר

?

33 ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשס"ג, עמ' 26.
34 ס"ח התשי"ז, עמ' 103; התשס"ג, עמ' 26.
35 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשנ"ח, עמ' 162.
36 ס"ח התשי"א, עמ' 219; התשנ"ח, עמ' 63.



חוק תיקון
בריאות ביטוח
 ממלכתי

26 מס

פרק ה': בריאות

24. (ו) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד37 1994 (בפרק זה  חוק ביטוח בריאות
ממלכתי), בסעיף 8, האמור בסעיף קטן (ב) יסומן ''(1)" ואחריו יבוא:

רשאי, הממשלה ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות הבריאות, שר (א) (2)"

של גריעה כנגר תרופות, או שירותים הבריאות שירותי לסל להוסיף בצו,
שירותים או תרופות מהסל, אם שר האוצר אישר כי הצו האמור אינו

ממנה. מפחית ואינו הסל לעלות מוסיף
שירותים של והוספה גריעה (א) משנה בפסקת כאמור בצו נקבעו (ב)
ותרופות בשיעור העולה בשנת תקציב אחת על 1% מעלות הסל לאותה

הכנסת. של והבריאות הרווחה העבודה ועדת אישור הצו טעון שנה,

לענין הוראות לקבוע כאמור, הבריאות שר רשאי זו פסקה לפי בצו (ג)

גם החולים, קופת בידי מהסל שנגרעו התרופה או השירות מתן המשך
האמורים התרופה או השירות את לקבל שהחל למי שנגרעו, לאחר

בסל." נכללו שבה בתקופה

 14 בסעיף (2)

יבוא: (ה) קטן סעיף אחרי (א)

"(ה1) מבוטח שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב לחוק
בשיעורים בריאות, ביטוח דמי למוסד לשלם חייב הלאומי, הביטוח
זה לענין ויחולו (ב), קטן סעיף הוראות לפי עובד מהכנסת המשתלמים

המחויבים."; בשינויים האמור, לחוק 345ב סעיף לפי ההוראות
(ב) בסעיף קטן (ו), במקום ''(ב) עד (ה)" יבוא ''(ב) עד (הו)",

פקודת תיקון
העם בריאות

18 מס' 

25. בפקודת בריאות העם, 38 1940,  אחרי סעיף 68 יבוא:
עורך "חובות
רפואי ניסוי
אדם בבני

 זה בסעיף (א) 68א.

(ניסויים העם בריאות בתקנות כהגדרתו  אדם" בבני רפואי "ניסוי
רפואיים בבני אדם), התשמ"א39 1980 (בסעיף זה  תקנות ניסויים

רפואיים בבני אדם);
"תכשיר"  כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א40 1981.

או רפואיות בדיקות בביצוע כרוך אדם בבני רפואי ניסוי היה (ב)

יודיע שירותים),  זה (בסעיף משתלים או תכשירים אבזרים, באספקת
אדם, בבני רפואיים ניסויים בתקנות כמשמעותו לניסוי, האחראי הרופא
בניסוי, המשתתף ארם מבוטח שבה החולים קופת מטעם המטפל לרופא
לקבל צפוי שהמבוטח השירותים ועל בניסוי המבוטח של השתתפותו על

הניסוי. תכנית פי על

מידע אליהם שהגיע מטעמם, מי או חולים, קופת מטפל, רופא (ג)

אלא שימוש, כל בו יעשו ולא לאחר אותו יגלו לא זה, סעיף הוראות לפי
בלבד. רפואיים ומעקב טיפול לצורך

37  ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ד, עמ' 58.
38  ע"ר 1940; תוס' 1, עמ' (ע) 191 (א) 239;  ס"ח התשס"ג, עמ' 475.

39 ק"ת התשמ"א, עמ' 292; התשנ"ט, עמ' 1005.
40 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35,  עמ' 694; ס"ח התשס"ב, עמ' 138.



כי המשתתף יאשר בניסוי להשתתפות מדעת ההסכמה במסמך (ד)
זה, בסעיף כאמור המידע להעברת הסכים

סעיף הוראות לביצוע תקנות להתקין רשאי הבריאות שר (ה)
זה."

דמי על יחול זה, לחוק (2)24 בסעיף כנוסחו ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק 14 סעיף .16
ביטוח בריאות המשתלמים בעד יום ט' בשבט התשס''ד (1 בפברואר 2004) ואילך.

לאומי ביטוח ו': פרק

ביטוח חוק
ממלכתי בריאות

תחולה 
מעבר והוראות

27. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה41 1995   (בפרק זה  חוק הביטוח
 הלאומי)

יבוא: בסופו ,68 בסעיף (1)

או הכנסה הבטחת חוק לפי גמלה מסוים חודש בעד לו שמשתלמים הורה "(ג)
תשלום חודשי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב42 1972, והוא זכאי
שלושה בעד (ב) או (א) קטנים. בסעיפים באמור ילדים לקצבת חודש אותו בעד
ובעד השלישי הילד בעד לו המשתלמת הילדים לקצבת תיווסף יותר, או ילדים

קצבה."; נקודות 0.59 ערך לפי תוספת ילדיו שבמנין הרביעי הילד
 208 בסעיף (2)

(א) בסעיף קטן (א), במקום "שקבע השר בשיעור של 40% לפחות'' יבוא "שקבע
השר (בסעיף זה  המבחנים), בשיעור של 60% לפחות, ואולם אם נקבעה
למבוטח לפי המבחנים נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות,
המבחנים, לפי רפואית, נכות קביעת  להשתכר כושר אי לקביעת התנאי יהיה

בשיעור של 40% לפחות";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "מ40%" יבוא "מ40%, ולענין מי שנקבעה לו נכות
בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25%  לפחות  שאחוזי הנכות פחותים מ40%";

יבוא: בסופו (ג)

"(ה) בסעיף זה, "ליקוי יחיד''  כל ליקוי או פגימה שברשימת הליקויים
נכות אחוזי (קביעת נכות) (ביטוח הלאומי הביטוח בתקנות כמשמעותה
שבצדם התשמ"ר431984, שונות), והוראות לעררים ועדות מינוי רפואית,

נכות."; אחוז נקוב
הבקשה הגשת לפני שבתכוף "החודשים יבוא ''חודשים" במקום 214(ג), בסעיף (3)

מחדש", לבדיקה
הסעיף לפי גמלה תשולם שלא "ובלבד יבוא הוא" "ורשאי במקום 222א, בסעיף (4)
ואם לגמלה, התביעה הגשת לפני שבתכוף החודשים 12 על העולה לתקופה האמור
לתקופה  222 סעיף לפי שנקבעו להוראות בהתאם מחדש לבדיקה בקשה הוגשה
העולה על 12 החודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה כאמור; השר רשאי באישור

והרווחה", העבודה ועדת

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

68 מס' 

41 ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשס"ד, עמ' 92.
42  ס"ח התשל"ב, עמ' 87; התשס"ג, עמ' 468.

43 ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.



יבוא: 345א סעיף אחרי (5)

מפנסיה "הכנסה
מוקדמת

המשתלמת קצבה  מוקדמת" "פנסיה זה, בסעיף (א) 545ב.
בטרם עובד, שהיה למי או לעובד עבודה הסכם או חיקוק מכוח
או מוחלטת פרישה מעבודתו שפרש לאחר הפרישה, לגיל הגיעו
חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר

חלקי. או מלא עבודה,
לו שמשתלמת מבוטח)  זה (בסעיף י"א פרק לפי מבוטח (ב)
הפנסיה סכום ממלוא ביטוח דמי בתשלום חייב מוקדמת, פנסיה
דמי שיעור (ג); קטן סעיף להוראות בכפוף לו, המשתלמת המוקדמת
סעיף הוראות אף על יהיה, המוקדמת הפנסיה מסכום הביטוח
337(א)(2), כקבוע בטור ד' שבלוח י' לענין ניכוי משכר עובד, למעט

האמור. בטור 6 בפרט הנקוב השיעור
למבוטח שמשתלמת המוקדמת הפנסיה סכום עלה (1) (ג)
בלוח לגביו הקבועה המרבית ההכנסה שבין ההפרש על
ביטוח, דמי בתשלום החייבות הכנסותיו שאר לבין י"א
הוראות לפי הביטוח רמי תשלום לענין בחשבון, יובא
על עולה שאינו המוקדמת הפנסיה סכום זה, סעיף

האמור. ההפרש

למבוטח שמשתלמת המוקדמת הפנסיה סכום פחת (2)

ישתלמו י"א, בלוח 3 בפרט הקבועה המזערית מההכנסה
השווה מסכום זה סעיף הוראות לפי הביטוח דמי
למבוטח שאין ובלבד האמורה, המזערית להכנסה

ביטוח. דמי משתלמים שבעדה אחרת הכנסה
לפי הביטוח דמי את ינכה מוקדמת פנסיה שמשלם מי (ד)
במועד למוסר ויעבירם במקור, המוקדמת, מהפנסיה זה סעיף

.353 סעיף הוראות לפי עובר לגבי החל התשלום
גם שהוא מוקדמת פנסיה לו שמשתלמת מבוטח (ו) (ה)
מפנסיה הכנסתו לגבי יחולו לא עצמאי, עובד או עובד
חלק על י' לוח לפי החלים הביטוח דמי שיעורי מוקדמת
השכר מחצית על עולה שאינו עובד של ההכנסה

מופחת). שיעור  זה קטן (בסעיף הממוצע
(1) בפסקה כאמור מבוטח של ההכנסה היתה (2)

ו(8) (2) ,(1)2 בסעיף המפורטים מהמקורות פלוני, בחודש
הממוצע, השכר ממחצית נמוכה הכנסה, מס בפקודת
מפנסיה הכנסתו סכום על המופחת השיעור יחול
הכנסתו שבין ההפרש לסכום השווה מוקדמת,

הממוצע. השכר מחצית לבין האמורים מהמקורות
העבודה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת רשאי, השר 0)
דמי תשלום לענין שיחולו ומועדים תנאים כללים, לקבוע והרווחה,
דמי וניכוי ריווח חובת לרבות וחישובם, זה סעיף לפי הביטוח
הוראות באמור לקבוע השר ורשאי מוקדמת, מפנסיה ביטוח

זה."; סעיף מהוראות השונות



בסעיף כהגדרתה מוקדמת פנסיה "או יבוא עבודה" "שכר אחרי 355(א)(2), בסעיף (6)

345ב(א)";

345ב'י; סעיף הוראות "למעט יבוא זה" פרק "הוראות אחרי ,371 בסעיף (7)

(8) בלוח ד' 
"ינואר יבוא "2003 "דצמבר במקום ,"2003 דצמבר עד 2003 "אוגוסט בטור (א)

יבוא: ואחריו "2004

"פברואר 2004 עד יוני 2004

1.00

ו2.5

;"2.91

 "2004 דצמבר עד 2004 "ינואר בטור (ב)

(1) בכותרת, במקום "ינואר 2004" יבוא "יולי 2004";
"2.71" ובמקום "2.36" יבוא "2.39" במקום ,"0.96" יבוא "1.10" במקום (2)

;"2.68" יבוא

במקום ,"0.91" יבוא "1.05" במקום ,"2005 דצמבר עד 2005 "ינואר בטור (ג)

."2.34" יבוא "2.37" ובמקום "2.10" יבוא "2.13"

28. בתקופה שמיום ט' בשבט התשס"ד (1 בפברואר 2004) עד יום ל' בכסלו התשס"ו
יקראו "0.84" במקום 68(א), שבסעיף כך הלאומי הביטוח חוק ייקרא (2005 בדצמבר 31)

."0.7"

הביטוח חוק
הוראת  הלאומי

שעה

29. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א44 1980 (בפרק זה  חוק הבטחת הכנסה), בסעיף
לשלם, אין שבשלה "מההכנסה יבוא זה" חוק לפי הגמלה "מסכום במקום ,(3) בפסקה 2(א),

גמלה". זה, חוק הוראות לפי

חוק תיקון
הכנסה הבטחת

22 מסי 

קצבת על יחול זה, בחוק (1)27 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק 68(ג) סעיף (א) .30
ילדים המשתלמת בעד יום י"ב בתמוז התשס"ד (1 ביולי 2004) ואילך.

מי על יחול זה, בחוק (2)27 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק 208 סעיף (ב)
(2004 בפברואר 1) התשס"ד בשבט ט' ביום הלאומי הביטוח בחוק טי פרק לפי תביעה שהגיש

ולאחריו. ( התחילה יום  זה (בסעיף
בקשה על יחול זה, בחוק (3)27 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק 214(ג) סעיף (ג)

לבדיקה מחדש שהוגשה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) ולאחריו.
על יחול זה, בחוק (4)27 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק 222א סעיף (ד)
באפריל 1) התשס"ד בניסן י' ביום שהוגשו הענין, לפי מחדש, לבדיקה בקשה או תביעה

ולאחריו. (2004
(7) ער (5) בפסקאות כנוסחם הלאומי, הביטוח בחוק ו371 355(א) 345ב, סעיפים (ה)

ולאחריו. התחילה יום בעד המשתלמים ביטוח רמי על יחולו זה, בחוק 27 סעיף של
גמלאות על יחול זה, בחוק (8)27 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק ד' לוח (ו)
בכסלו ל' יום עד (2004 בינואר 1) התשס"ד בטבת ז' שמיום התקופה בעד המשתלמות

התשס"ו ( 31 בדצמבר 2005).

44 ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשס"ד, עמ' 55.

הביטוח חוק
חוק הלאומי,

הלאומי הביטוח
שעה הוראת 
הבטחת וחוק

תחולה  הכנסה
הוראות וביטול



התחילה שמיום התקופה בעד המשתלמות גמלאות על יחול זה בחוק 28 סעיף (ז)

.(2005 בדצמבר 31) התשס"ו בכסלו ל' יום ועד
של תהילתו ערב כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק 371 סעיף לפי שנקבעו הוראות (ח)
מיום בטלות מוקדמת, מפנסיה בריאות, ביטוח ודמי ביטוח דמי תשלום לענין זה, חוק
בריאות, ביטוח ודמי ביטוח דמי על לחול יוסיפו האמורות ההוראות ואולם ואילך, התחילה
התחילה, ליום שקדמה תקופה בעד התחילה יום אחרי המשתלמים מוקדמת, מפנסיה

 זה לענין
ביטוח ובחוק הלאומי הביטוח בחוק כמשמעותם  בריאות" ביטוח ו"דמי ביטוח" "דמי

הענין; לפי התשנ"ד451994, ממלכתי, בריאות

בחוק (5)27 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק 345ב בסעיף כהגדרתה  מוקדמת" ''פנסיה
זה.

גמלאות על יחול זה, בחוק 29 בסעיף כנוסחו הכנסה, הבטחת בחוק 2(א) סעיף (ט)
ולאחריו. התחילה יום בעד המשתלמות

חוק תיקון
הכנסה הבטחת
(15 מס' (תיקון

3 מס' 

31. בחוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 15), התשס"א46 2001 (בפרק זה  תיקון מס' 15) 
תימחק;  (ו) פסקה בו, המובא 9א(ג) בסעיף ,2 בסעיף (1)

יבוא: 3 סעיף במקום (2)

"תחילה ותחולה 3. (א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בתשרי התשס"ב (1
התחילה יום בעד המשתלמת גמלה על יחול והוא (2001 באוקטובר

ולאחריו.
(4) פסקה של תחילתה (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)
ז' ביום זה, לחוק 2 בסעיף כנוסחה העיקרי, לחוק 9א(ג) שבסעיף

''.(2004 בינואר 1) התשס"ד בטבת

הבטחת חוק
(תיקון הכנסה

תחילה  (15 מס

1) התשס"ב בתשרי י"ד ביום זה, בחוק 31 בסעיף כנוסחו ,15 מס' תיקון של תחילתו .32
.(2001 באוקטובר

חוק תיקון
ההסדרים במשק
(תיקוני המדינה
להשגת חקיקה
התקציב יעדי
(2001 לשנת
ביטול (תיקון,
של והתליה

שמקורה חקיקה
חוק בהצעות
 פרטיות)

3 מסי

לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים בחוק (א) .33
2001)(תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א47 2001.

בטל.  15 מס' תיקון את המתקן ,14 סעיף ,(2001 ההסדרים חוק  זה (בסעיף
בניסן ח' מיום יחול (א), קטן בסעיף כאמור ,2001 ההסדרים בחוק 14 סעיף ביטול (ב)

.(2001 באפריל 1) התשס"א

חוק תיקון
במשק ההסדרים
(תיקוני המדינה
להשגת חקיקה
התקציב יעדי

והמדיניות
לשנת הכלכלית
(2002 הכספים

 מס' 4

התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המרינה במשק ההסדרים בחוק (א) .34
והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב48 2002 (בסעיף זה  חוק ההסדרים

בטל.  15 מס' תיקון את המתקן ,28 סעיף ,(2002

45 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ד, עמ' 94.
46 ס"ח התשס"א, עמ' 122 ועמ' 238; התשס"ב, עמ' 166.

47 ס"ח התשס"א, עמ' 236 ועמי 238; התשס"ב, עמ' 167; התשס"ג, עמ' 496.
48 ס"ח התשס"ב, עמ' 146 (602), עמ' 428 (בחוברת 1890) ועמ' 492; התשס"ג, עמ' 492.



(ב) ביטול סעיף 28 בחוק ההסדרים 2002, כאמור בסעיף קטן (א), יחול מיום י"ז בטבת
.(2002 בינואר 1) התשס"ב

התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית בחוק (א) .35
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו2004), התשס"ג49 2003 (בסעיף זה  חוק

בטל.  הכנסה הבטחת חוק את המתקן ,63 סעיף ההבראה), תכנית
בסיון א' מיום יחול (א), קטן בסעיף כאמור ההבראה, תכנית בחוק 63 סעיף ביטול (ב)

.(2003 ביוני 1) התשס"ג

שעה) (הוראת בעבודה גמלאות מקבלי שילוב ז': פרק

חוק תיקון
להבראת התכנית

ישראל כלכלת
חקיקה (תיקוני
יעדי להשגת

התקציב
והמדיניות

לשנות הכלכלית
2003 הכספים

ו2004)

פרשנות א': סימן

כושר את שתמצה בעבודה גמלאות מקבלי של שילובם את לקרם מטרתו זה פרק .36
בגמלאות מתלות מעבר להם לאפשר כדי לכך, באחריות שיתופם תוך השתכרותם,

וכלכלית. חברתית לעצמאות

מטרה

 זה בפרק .37
הכנסה; הבטחת חוק לפי  "גמלה"

"המוסד''  המוסד לביטוח לאומי;
התשמ"א501980; הכנסה, הבטחת חוק  הכנסה'' הבטחת "חוק

לגמלה ושזכאותו גמלה, לו שמשתלמת או גמלה שתובע שילוב אזור תושב  "משתתף"
זה; פרק הוראות לפי תעסוקה מרכז של בפעילות בהשתתפותו מותנית האמורה

ומעביד; עובר יחסי במסגרת  ו"עובד" "עבודה"
"עובד ציבור"  עובר המרינה כהגדרתו בחוק שירות המרינה (משמעת), התשכ"ג51 1963,
חוק, באותו 75 סעיף לפי עליו הוחלו חלקן, או כולן האמור, החוק שהוראות עובד וכן

מאלה: אחד כל  שילוב'' אזור "תושב
;59 סעיף הוראות לפי בצו, זה, פרק הוראות עליו שהוחלו באזור שמתגורר מי (1)

זה פרק הוראות האזור על שהוחלו בעת (ו), בפסקה כאמור באזור שהתגורר מי (2)
סעיף לפי שבתקנות ובלבד מגוריו, מקום את שינה מכן ולאחר פסקה, באותה כאמור

חלקן, או כולן עליו, יחולו זה פרק הוראות כי נקבע 57(ב)
והתעסוקה. המסחר התעשיה שר  "השר"

הגדרות

תעסוקה מרכזי ב': סימן

גמלאות מקבלי של שילובם את לקדם שתפקידם תעסוקה מרכזי יוקמו (א) .38
בעבודה.

לענין כך, לשם עמו התקשרה שהמדינה תאגיד בידי ויופעל יוקם תעסוקה מרכז (ב)
כהגדרתם נתמך, גוף או מתוקצב גוף ולמעט בחוק, שהוקם תאגיד למעט  "תאגיד" זה,

בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה52 1985.

49  ס"ח התשס"ג, עמ' 386 ועמ' 468.
50 ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשס"ד, עמ' 97.
51 סייח התשכ"ג, עמ' 50; התשנ"ד, עמ' 82.

52 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשס"ג, עמ' 495.

תעסוקה מרכזי



מבוקר גוף יהיה (ב) קטן בסעיף כאמור תעסוקה מרכז המפעיל תאגיד (ג)
כמשמעותו בסעיף 9(6) בחוק מבקר המדינה, התשי"ח1958 [נוסח משולב] 53, בכל ענין

זה. פרק של בביצועו הקשור

מרכז תקציב
תעסוקה

עובדי של שכר הוצאות למימון המיועדים תקציב סעיפי יכלול תעסוקה מרכז תקציב .39
סיוע, בעבור וההוצאות התעסוקה מרכז של השוטפות התפעול הוצאות התעסוקה, מרכז
סיוע לרבות בעבודה, שילובם קידום לשם למשתתפים להעניק רשאי תעסוקה שמרכז

ילדים. על בהשגחה

יעדים מתכנני
תעסוקתיים

תעסוקתי יעדים מתכנן תעסוקתיים, יעדים מתכנני יפעלו תעסוקה מרכז בכל (א) .40
מטרתו. השגת לשם זה פרק הוראות לפי עליו המוטלים התפקידים את יבצע

התעסוקה מרכז את המפעיל התאגיד עובד יהיה תעסוקתי יעדים מתכנן (ב)
את אישר ושהשר האוצר, שר בהסכמת השר, שיקבע כפי כישורים בעל 38(ב), בסעיף כאמור

תעסוקתי. יעדים כמתכנן מינויו
(ג) אישור כאמור בסעיף קטן (ב) יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה; השר רשאי
שנה, על תעלה לא מהן אחת שכל נוספות לתקופות לעת, מעת האישור תוקף את להאריך
רעתו, להנחת זה פרק לפי תפקידיו את מילא התעסוקתי היעדים שמתכנן השר נוכח אם

שיקבע. לכללים בהתאם

בעבודה בריאותוהשמה מצב את התואמת לעבודה המשתתף את יפנה תעסוקתי יעדים מתכנן .41
הגופני. וכושרו

אישית הופנהתכנית שלא נמוכה, ממנה שההכנסה בעבודה העובד או עובד שאינו משתתף (א) .42
וכושרו בריאותו מצב את התואמת אישית בתכנית ישתתף ,41 סעיף הוראות לפי לעבודה

התעסוקה. מרכז במסגרת הגופני,
עם בהתייעצות תעסוקתי, יעדים מתכנן בידי תוכן למשתתף האישית התכנית (ב)

סעיף הוראות לפי בקהילה שירות לרבות הכשרה, שתכלול יכול כאמור תכנית המשתתף,
לחיפוש פעילות וכן השכלה, השלמת תעסוקתי, שיקום מקצועית, הסבה השתלמות, ,44

את שתמצה בעבודה המשתתף את לשלב במטרה והכל עבודה, כישורי להקניית או עבורה
השתכרותו. כושר

(ג) בסעיף זה, "עבודה שההכנסה ממנה נמוכה"  עבודה שההכנסה ממנה פחותה
גמלה. לשלם אין שבשלה מהכנסה

 אישית תכנית
שעות היקף

שבועיות שעות שלושים של בהיקף תהיה 42 בסעיף כאמור אישית תכנית (א) .43
זה לענין שבועיות; שעות מארבעים יותר ולא המזערי), השעות היקף  זה (בסעיף לפחות

עבודתו. שעות  עובד שהוא משתתף לגבי בחשבון, יובאו

היקף את להקטין מיוחדים מקרים בוחן רשאי (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)

שעות עשרה לחמש עד מסוים למשתתף שהוכנה אישית תכנית של המזערי השעות
אלה: כל בהתקיים המופחת), המזערי השעות היקף  זה (בסעיף שבועיות

1

אותו בעבור האישית התכנית את שהכין התעסוקתי היעדים מתכנן 0)
לסייע המאמצים מרב את עשה המשתתף כי קבע להכינה, שאמור או משתתף
האישית התכנית את ולבצע בעבורו, אישית תכנית ובהכנת לעבודה בהפנייתו

שהוכנה; ככל לו, שהוכנה

53  ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשס"ג, עמ' 524.



שהיו ממש של קשיים המשתתף בפני כי נוכח המיוחדים המקרים בוחן (2)

יהיו המזערי, השעות בהיקף אישית תכנית לבצע סביר משתתף מכל מונעים
יהיו; אשר האישית התכנית של מרכיביה

השעות היקף הקטנת את אישר לכך הסמיך שהוא ציבור עובד או השר (3)

משתתף. אותו בעבור המזערי
היקף הקטנת את (ב) קטן סעיף הוראות לפי יבחן לא מיוחדים מקרים בוחן (ג)

להכינה. אמור שהוא או ידו על שהוכנה אישית תכנית של המזערי השעות
(ר) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות,
לסוגי או כלל דרך המופחת, המזערי השעות היקף ואת המזערי השעות היקף את להפחית
היקף להפחתת תנאים לקבוע זה, קטן סעיף לפי בתקנות הוא, ורשאי שיקבע, משתתפים
הפחתת על השר בפני להמליץ רשאים ערר ועדת וכן תעסוקה מרכז מנהל כאמור; השעות
המצטבר הניסיון על בהסתמך משתתפים, סוגי לגבי זה קטן בסעיף כאמור השעות היקפי

התעסוקה. במרכז זה פרק הוראות מיישום
מרכז שמנהל תעסוקתי יעדים מתכנן  מיוחדים" מקרים "בוחן זה, בסעיף (ה)
לפי מיוחדים, במקרים המזערי השעות היקף בהפחתת הצורך את לבחון הסמיכו התעסוקה

(ב). קטן סעיף הוראות

עבודה הרגלי הקניית שמטרתו עבורה, שאינו שירות יהיה בקהילה שירות (א) .44
אלה: כל לגביו ומתקיימים למשתתף,

התקופה על עולים אינם משתתף שיבצע השירות והיקף השירות תקופת (1)
המרבית שהתקופה ובלבד האוצר, שר בהסכמת השר, שקבע המרביים וההיקף

חודשים; ארבעה על תעלה לא זו פסקה לפי שתיקבע
שר בהסכמת קבע, שהשר המקומות מסוג הוא השירות ביצוע מקום (2)
השירות; את בהם לבצע ניתן כי הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור האוצר
אינו המשתתפים, כל סך ידי על השירות ביצוע במקום המבוצע השירות (3)
לגבי האוצר, שר בהסכמת השר שקבע המרביים וההיקף התקופה על עולה

השירות; ביצוע מקום
במקום לעובדים מסייע בשירות המשתתף כי השר של דעתו להנחת הוכח (4)

במקומם. בא ואינו השירות, ביצוע
שירות התבצע שבהם המקומות רשימת את שנה, מדי ברשומות, יפרסם השר (ב)
באותה המקומות מן אחד בכל בשירות המשתתפים מספר ואת שנה, באותה בקהילה

שנה.
שירות בו מבוצע להיות שמיועד או בקהילה, שירות מבוצע שבעסקו מעביד (ג)
מעביד פיטר במקומו, יבוא בקהילה שירות המבצע שמשתתף בדי עובד יפטר לא בקהילה,
עובד כאמור  יחולו הוראות סעיף 10 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח54 1988,

המחויבים. בשינויים

השר נוכח אם פלוני, במקום בקהילה לשירות משתתף יפנה לא תעסוקה מרכז (ד)
של במקומו בא שירות אותו את שביצע ומשתתף בקהילה שירות בוצע מקום באותו כי
יעדים מתכנן אצל חשד התעורר התעסוקה; למרכז כך על הודיע והשר מקום, אותו עובד
שירות, אותו את שביצע משתתף בא בקהילה שירות מבוצע שבו במקום כי תעסוקתי

דיחוי. בלא לשר כך על יודיע  מקום אותו עובר של במקומו

54 ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשס"ב, עמ' 28 (התשס"ג, עמ' 366).

בקהילה שירות



השתתפות אישור ג': סימן

השתתפות לגביאישור שיערוך השתתפות באישור תעסוקתי, יעדים מתכנן יקבע חודש כל בתום (א) .45
 משתתף כל

אם  כאמור הופנה ואם ,41 בסעיף כאמור לעבודה המשתתף הופנה אם (ו)
הופנה; שאליה העבודה את לקבל סירב

חודש, לאותו לו שנקבעה האישית התכנית את המשתתף ביצע אם (2)

מן המשתתף נעדר שבהם הימים מספר את  במלואה ביצעה לא ואם במלואה,
הפעילות שנקבעה לו באותה תכנית; לענין פסקה זו לא תובא בחשבון היעדרות
השר, שקבע כללים פי על תעסוקתי יערים מתכנן מאת אישור לגביה שניתן

האוצר. שר עם בהתייעצות

לפי שערך ההשתתפות אישור את למוסד ימסור תעסוקתי יעדים מתכנן (ב)
למשתתף, כאמור מהאישור העתק התעסוקתי היעדים מתכנן ימסור כן זה, סעיף הוראות

אישור. שבאותו לקביעות נימוקיו בצירוף
השתתפות אישור עריכת אופן בדבר הוראות יקבע הרווחה, שר בהסכמת השר, (ג)
בתקנות לקבוע הוא ורשאי ולמשתתף, למוסד למסירתו והמועדים הדרכים וכן זה, סעיף לפי

באישור. שייכללו זה, בסעיף המנויים אלה על נוספים פרטים כאמור

וערעור ערר ד': סימן

ערר

ו

מקביעה זה ובכלל תעסוקתי, יעדים מתכנן מהחלטת נפגע עצמו את הרואה (א) .46
לפי ערר, ועדת בפני ההחלטה על לערור רשאי ,45 סעיף הוראות לפי השתתפות באישור

זה. סעיף הוראות
חברים, שלושה בת ותהיה האוצר, שר בהסכמת השר, בידי תמונה ערר ועדת (ב)

הם: ואלה ציבור, עובדי לפחות מהם שניים
ראש; היושב יהיה והוא התעסוקה, בתחום מומחה שהוא ציבור עובד (1)

התשנ"ו1996, הסוציאליים, העובדים בחוק כהגדרתו סוציאלי, עובד (2)

הרווחה; שר עם בהתייעצות שימונה
וכלכלה. משק איש (3)

לעורר נודע שבו המועד מן ימים עשרה בתוך יוגש (א) קטן בסעיף כאמור ערר (ג)
תוארך כי בכתב, תעסוקתי, יעדים מתכנן הסכים התעסוקתי; היעדים מתכנן החלטת על
תקופת  זה קטן (בסעיף כאמור הסכים שעליה נוספת בתקופה הערר להגשת התקופה
הסכמה הושגה ולא הערר, נושא המחלוקת ליישוב הסכמה לידי להגיע בניסיון ההארכה),
תקופת מתום ימים עשרה בתוך הערר את להגיש העורר רשאי ההארכה, בתקופת כאמור

ההארכה.

מינהליים, דין בתי חוק הוראות ערר ועדת על יחולו זה, סעיף להוראות בכפוף (ר)
התשנ"ב56 1992,  למעט הוראות סעיפים 5, 7 ו45 בחוק האמור, ואולם 

רק מטעמה מומחה תמנה ערר ועדת האמור, בחוק 29 סעיף הוראות אף על (ו)
את ורשמה כאמור, מינוי המצדיקות מיוחדות נסיבות התקיימו כי נוכחה אם
מצב לבדיקת רפואי מומחה מינוי לענין יחולו לא זו פסקה הוראות נימוקיה;

המשתתף; של הגופני וכושרו בריאותו

55 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.
56 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשנ"ו, עמ' 362



לפסוק מוסמכת תהיה לא ערר ועדת האמור, בחוק 39 סעיף הוראות אף על (2)

הוצאות. דין לבעל

אותו ידי על נוסף ערר הגשת כל תותנה משתתף, שהגיש עררים שלושה נדחו (ה)
שלא ובלבד המשפטים, שר עם בהתייעצות השר שיקבע בסכום אגרה בתשלום משתתף,
 הערר ונתקבל זה קטן סעיף לפי אגרה שולמה חדשים; שקלים וחמישה ארבעים על יעלה
בחוק כמשמעותם וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ששילם, האגרה סכום לעורר יוחזר

החזרתו. יום ועד תשלומו מיום התשכ"א961ו57, והצמדה, ריבית פסיקת
במדד העליה לפי שנה, כל של בינואר ו ב יעודכן (ה) קטן בסעיף הנקוב הסכום (ו)
זה, לענין לה; שקדמה השנה של בינואר ב1 ידוע שהיה למדד ביחס מועד באותו הידוע

"מדד"  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לחברי יעניקו לא ועובדיו, אליו זיקה בעל תעסוקה, מרכז המפעיל תאגיד (1) (ז)
או בכסף תגמול, או הטבה כל שירות, לה שנותן ולמי לעובדיה הערר, ועדת

בעקיפין. או במישרין כסף, בשווה
התאגיד של בחצרים או התעסוקה במרכז ייערכו לא הערר ועדת דיוני (2)

אליו. זיקה בעל של או התעסוקה מרכז את המפעיל
 זה קטן בסעיף (3)

אחר ותאגיד בתאגיד השליטה בעל התאגיד, בידי שנשלט מי  זיקה" "בעל
בתאגיד; השליטה בעל בידי שנשלט

"שליטה"  כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א58 1981.

בית בחוק כמשמעותו אזורי דין בית בפני לערעור ניתנת ערר ועדת החלטת (א) .47
הדין לעבודה, התשכ"ט59 1969.

והמדינה. המשתתף יהיו בערעור הדין בעלי (ב)

החלטת על למערער שנודע מיום ימים שישים בתוך יוגש זה סעיף לפי ערעור (ג)

הערר. ועדת

ערעור

שונות הוראות ה': סימן

העובד שילוב אזור תושב על יחולו לא שבו, ז סימן הוראות למעט זה, פרק הוראות .48
במסגרת בהכשרה המצוי או הכנסה, הבטחת בחוק 1 בסעיף כהגדרתה שיקומית, במסגרת

כאמור. בהכשרה מצוי או כאמור עובד הוא עוד כל כאמור, שיקומית

תחולה אי

השר. של לפיקוחו יעמדו התעסוקה מרכזי השר49. פיקוח

את השר, של דעתו להנחת מבצע, אינו תעסוקתי יעדים מתכנן כי השר נובח (א) .50
למנות, הוא רשאי מטרתו, השגת לשם זה פרק הוראות לפי עליו המוטלים התפקידים
כאמור, תפקידיו במילוי התעסוקתי היעדים מתכנן על שיפקח ציבור עובד שיקבע, לתקופה

מלווה). ציבור עובד  זה (בסעיף חלקם או כולם
היעדים מתכנן יקבל לא מלווה, ציבור עובר תעסוקתי יערים למתכנן מונה (ב)
שלגביהם התפקידים במסגרת זה, פרק הוראות לפי החלטה כל המינוי, בתקופת התעסוקתי,

באישורו. אלא המלווה, הציבור עובד מונה

ציבור עובד
מלווה

57 ס"ח התשכ"א, עמ' 192; התשס"א, עמ' 206.
58 ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשנ"ט, עמ' 24.
59 ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשס"ב, עמ' 212.



נאמנות המפעילחובת תאגיד ועובד תעסוקתי יעדים מתכנן יפעלו זה פרק הוראות לפי בפעילותם .51
דין. כל הוראות ולפי לב בתום תעסוקה מרכז

דינים כדיןהחלת תעסוקה מרכז המפעיל תאגיד עובד ושל תעסוקתי יעדים מתכנן של דינם .52
עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם1980 60;
(2) חוק העונשין, התשל"ז61 1977  ההוראות הנוגעות לעוברי ציבור;

התשכ"ט621969. פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות חוק (3)

משתתף יעדיםחובות מתכנן דרישת לפי משתתף, חייב זה, פרק הוראות ביצוע לצורך (א) .53
 תעסוקתי

או שברשותו מסמך או ידיעה התעסוקתי היעדים למתכנן למסור (1)

תצהירים; לרבות לקבלם, שבאפשרותו
התעסוקה מרכז מטעם פסיכולוג של לבדיקה או רפואית לבדיקה לעמוד (2)

מומחה של לבדיקה לעמוד וכן זה פרק לענין אישר שהשר מי בידי הנערכת
התעסוקה. מרכז מטעם אחר מומחה של או תעסוקה

שסירב כמי אותו יראו (א), קטן סעיף לפי דרישה משתתף קיים לא עוד כל (ב)

דרישה. אותה את קיים לא שבו לחודש לו שנקבעה האישית בתכנית להשתתף
בחינת לענין זה ובכלל משתתף, של הבריאותי מצבו לענין רופא עם התייעצות (ג)
קטן בסעיף כאמור השר שאישר רופא בירי תיעשה המשתתף, שהציג רפואית תעודה

בתעודה הכרה
רפואית

משתתף. שהמציא רפואית בתעודה הכרה לענין ותנאים כללים יקבע השר .54

במהלךסודיות או תפקידו מילוי כדי תוך זה, פרק הוראות לפי מידע אליו שהגיע אדם (א) .55
פרק הוראות לפי אלא שימוש, כל בו יעשה ולא לאחר אותו יגלה לא בסוד, ישמרנו עבודתו,

אחר. דין כל לפי הדבר הותר אם או זה
' שנה. מאסר  דינו (א), קטן סעיף הוראות על העובר (ב)

מידע למתכנןמסירת למסור רשאי לכך הסמיך המוסד של הכללי שהמנהל המוסד עובד (א) .56
מסמך או ידיעה זה, לענין הסמיך שהשר התעסוקה מרכז של אחר ולעובד תעסוקתי יעדים

זה. פרק הוראות ביצוע לשם הנדרשים המוסד שבידי
או ידיעה למוסד למסור רשאים תעסוקה מרכז ועובד תעסוקתי יעדים מתכנן (ב)

תפקידיו. ולמילוי הכנסה הבטחת חוק הוראות ביצוע לשם שבידם מסמך
תעסוקתי יעדים מתכנן לכך, הסמיך המוסד של הכללי שהמנהל המוסר עובד (ג)

מסמך או ידיעה להעביר רשאים זה, לענין הסמיכו שהשר תעסוקה מרכז של אחר ועובד
שהשר ובלבד יישומו, ואופן זה פרק של מטרתו מימוש לענין מחקר שעורך למי שברשותם
פרטים בלא הניתן, ככל יועבר, המידע כאמור, מידע המחקר לעורך להעביר ניתן כי אישר

כאמור. מזהים פרטים יכלול לא המחקר ופרסום המשתתפים, של מזהים

מקום שינוי
מגורים

בתוך מגוריו, במקום שינוי על תעסוקתי יעדים למתכנן בכתב יודיע משתתף (א) .57
השינוי. מיום ימים שבעה

60 ס"ח התש"ם, עמ' 2; התשס"ב, עמ' 11.
61 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ג, עמ' 514; התשס"ד, עמ' 18.

62 ס"ח התשכ"ט, עמ' 144; התשס"ג, עמ' 455.



הוראות יקבע הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת השר, (ב)

לענין משתתף ששינה את מקום מגוריו; בתקנות לפי סעיף קטן  זה רשאי השר לקבוע כי
הוראות פרק זה, כולן או חלקן, יחולו על משתתף כאמור, בשינויים בפי שיקבע, או לקבוע

משתתף. אותו על שיחולו זה פרק מהוראות השונות הוראות

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, פרק של ביצועו על ממונה השר .58
של הכספים ועדת באישור יותקנו זה בפרק ה' עד א' סימנים לפי תקנות לביצועו,

הכנסת.

ותקנות ביצוע

ומחקר הוראות החלת ו': סימן

שר עם ובהתייעצות האוצר שר בהסכמת השר שיקבע באזור יחול זה פרק (א) .59
ברשומות. תפורסם אזור קביעת על הודעה הרווחה;

תחליט שעליהם האזורים מבין ייקבעו והם ארבעה על יעלה לא האזורים מספר (ב)
בין המומחים, ועדת תתחשב בהחלטתה (ו); קטן סעיף הוראות לפי שהוקמה מומחים ועדת
העבודה שוק של שונים במאפיינים האוכלוסיה, קבוצות מגוון של ההולם בייצוגן השאר,

זה. פרק של מטרתו השגת לשם בפעילות המקומית הרשות של הצפויה ובמעורבותה
ועדת ובאישור הרווחה שר עם בהתייעצות האוצר שר בהסכמת רשאי, השר (ג)

הכספים של הכנסת, לקבוע כאמור בסעיף קטן (ב) יותר מארבעה אזורים.
בלבד. אחד תעסוקה מרכז יוקם אזור בכל (ד)

יחולו בו שהחל המועד את בצו, (א), קטן בסעיף האמורה בדרך יקבע השר (ה)
הוראות פרק זה באזור שהודעה לגביו פורסמה לפי הוראות סעיף קטן (א), ושמרכז תעסוקה

(ד). קטן סעיף לפי בו יוקם
ואלה האוצר ושר הרווחה שר בהסכמת השר בידי תוקם המומחים ועדת (1) (ו)

חבריה:

בתחום המומחה והתעסוקה המסחר התעשיה משרד עובד (א)
התעסוקה;

תחום על או התעסוקה תחום על האחראי האוצר משרד עובד (ב)
הגמלאות;

ולמחקר; לתכנון מומחה שהוא לאומי לביטוח המוסד עובד (ג)

לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה נציג (ד)

העבודה. לשוק מומחה שהוא ציבור נציג (ה)

עבודתה. סדרי את תקבע הועדה (2)

אזורים קביעת
מרכזי והקמת

תעסוקה

באזורים הוראותיו, פי ועל זה פרק של תוקפו בתקופת התעסוקה מרכזי פעולות (א) .60
התנסות. כתכנית ייעשו ,59 סעיף הוראות לפי שנקבעו

הגשמת את השאר, בין יבחן, אשר ובמחקר בבקרה תלווה ההתנסות תכנית (ב)
זה. פרק של מטרתו

מחקר

שעה הוראות ז': סימן

כך: הכנסה הבטחת חוק ייקרא זה פרק של תוקפו בתקופת הבטחת61. חוק
הוראת  הכנסה

שעה



 1 בסעיף (1)

יבוא: "אלמנה" ההגדרה לפני (א)

מסר תעסוקתי יעדים שמתכנן השתתפות אישור  השתתפות'' ""אישור
מקבלי שילוב בפרק 45 סעיף הוראות לפי לאומי לביטוח למוסד

בעבודה;"; גמלאות
יבוא. "ילד" ההגדרה אחרי (ב)

""מסגרת שיקומית"  כמשמעותה בפסקה (3)(א) של סעיף 2(א), ובן עבורה
פסקה; אותה לפי בתקנות כמשמעותו מוגן במפעל

מקבלי שילוב בפרק 40 בסעיף כמשמעותו  תעסוקתי" יעדים "מתכנן
בעבודה,"; גמלאות

יבוא: חדש" ''עולה ההגדרה אחרי (ג)

הכלכלית המדיניות בחוק ז' פרק  בעבודה" גמלאות מקבלי שילוב ""פרק
לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד63 2004; 

גמלאות מקבלי שילוב בפרק 37 בסעיף כהגדרתו  שילוב'' אזור "תושב
בעבודה.";

 2(א) בסעיף (2)

 (2) בפסקה (א)

שאינו מי "לגבי יבוא רשום" ''הוא במקום ובה, ''(א)" יסומן בה האמור (1)
רשום"; הוא  שילוב אזור תושב
יבוא: (א) משנה פסקת אחרי (2)

יעדים ומתכנן עבורה מחוסר הוא  שילוב אזור תושב לגבי "(ב)
ניתן שבעדו בחודש כי השתתפות באישור לגביו קבע תעסוקתי
מקבלי שילוב בפרק 41 סעיף הוראות לפי לעבודה הופנה לא האישור
האישית התכנית את האמור בחודש ביצע וכי בעבודה, גמלאות
מן נעדר לא בי  במלואה ביצעה לא ואם במלואה, לו שנקבעה

מיומיים,"; יותר תכנית באותה לו שנקבעה הפעילות
 (3) בפסקה (ב)

שאינו מי "לגבי יבוא עובד" "הוא במקום ובה, "(א)" יסומן בה האמור (1)
 שיקומית במסגרת המצוי שילוב אזור תושב ולגבי שילוב אזור תושב

עובד'', הוא

יבוא: (א) משנה פסקת אחרי (2)

הוא  שיקומית במסגרת נמצא שאינו שילוב אזור תושב לגבי "(ב)

קבע תעסוקתי יעדים ומתכנן פסקה, באותה כאמור בעבורה עובר
הופנה לא האישור ניתן שבעדו בחודש כי השתתפות באישור לגביו
גמלאות מקבלי שילוב בפרק ו4 סעיף הוראות לפי אחרת לעבודה
לו שנקבעה האישית התכנית את האמור בחודש ביצע וכי בעבודה,
הפעילות מן נעדר לא כי  במלואה ביצעה לא ואם במלואה,

מיומיים;", יותר תכנית באותה לו שנקבעה

63 ס"ח התשס"ד, עמ' 70,



 3א בסעיף (3)

(א) האמור בו יסומן "(א)" ובו, במקום "בסעיף 2(א)(2)" יבוא "בפסקה (2)(א) של
2(א)"; סעיף

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

בפסקאות האמור בקיום מותנית לגמלה שזכאותו שילוב אזור תושב "(ב)
(2)(ב) או (3)(ב) של סעיף 2(א), שמתכנן יערים תעסוקתי קבע לגביו באישור
מקבלי שילוב בפרק 41 בסעיף כאמור לעבודה הופנה הוא כי השתתפות
החודש בעד לגמלה זכאי יהיה לא לקבלה, סירב וכי בעבודה גמלאות

שלאחריו."; החודש ובער האמור הסירוב חל שבו הקלנדרי
יבוא: 3א סעיף אחרי (4)

שטרם "ערר
החלטה בו ניתנה

האמור בקיום מותנית לגמלה שזכאותו שילוב אזור תושב 3ב.
בפסקאות (2)(ב) או (3)(ב) של סעיף 2(א), שהגיש ערר על קביעת
החלטה ניתנה ושלא השתתפות, באישור תעסוקתי יעדים מתכנן
זכאותו תישלל לא הערר, את שהגיש מיום ימים 21 לאחר בעררו
בערר; החלטה למתן עד והכל הערר, נושא הקביעה בשל רק לגמלה
מקבלי שילוב בפרק 46 סעיף הוראות לפי ערר  "ערר" זה, לענין

בעבודה." גמלאות

61, בחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], התשנ"ה64 1995 (בפרק זה  חוק הביטוח
יבוא: (8) פסקה אחרי ,287 בסעיף הלאומי),

סעיף לפי לו שהוכנה אישית תכנית במסגרת בקהילה שירות המבצע משתתף (9)"
התשס"ד חקיקה), (תיקוני 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות בחוק ז' בפרק 42
 65 2004 (בפסקה זו  חוק המדיניות הכלכלית); לענין זה, "משתתף"  כהגדרתו בסעיף
הכלכלית." המדיניות בחוק ז' בפרק 44 בסעיף כמשמעותו  בקהילה" ו"שירות 37

הביטוח חוק
הוראת  הלאומי

שעה

בעד המשתלמת גמלה על יחול זה, בחוק 61 בסעיף כנוסחו הכנסה, הבטחת חוק (א) .63
זה. פרק של תוקפו תקופת

פגיעה על יחול זה, בחוק 62 בסעיף כנוסחו הלאומי, הביטוח בחוק (9)287 סעיף (ב)

זה. פרק של תוקפו בתקופת למשתתף שאירעה

תחולה

מעבר והוראת תוקף תחילה, ח': סימן

 זה (בפרק 59(ה) סעיף לפי שניתן, הראשון בצו שנקבע במועד לתוקף ייכנס זה פרק .64
יום התחילה); הודעה על יום התחילה תפורסם ברשומות.

תחילה

התחילה. מיום שנים שלוש תום עד בתוקפו יעמוד זה פרק תוקף65.

66. מי שערב היותו תושב אזור שילוב, החל בהכשרה כאמור בפסקה (3)(א) של סעיף 2(א)
זה, בחוק 43(א) סעיף לענין אותו, יראו זה, בחוק (2)61 בסעיף כנוסחה הכנסה, הבטחת בחוק
וכן לענין פסקה (3)(ב) של סעיף 2(א) בחוק הבטחת הכנסה, כנוסחה בסעיף 61(2) בחוק זה,

סדיר. באופן הכשרה באותה משתתף הוא שבהן בשעות בעבודה שעובד כמי ■

64 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ד, עמ' 95.
65 ס"ח התשס"ד, עמ' 70. 

מעבר הוראת



מסים ח': פרק

פקודת תיקון
 הכנסה מס

מס' 136

 הפקודה)66  זה (בפרק הכנסה מס בפקודת .67

 9א בסעיף (1)

 (א) קטן בסעיף (א)

 פרישה" "גיל בהגדרה (1)

יימחקו;  מאלה" אחת בו "נתמלאה המילים ברישה, (א)

תימחק;  (1) פסקה (ב)

תימחק;  הביטחון" "כוחות ההגדרה (2)

תימחק;  (2) פסקה (ב), קטן בסעיף (ב)

 (ה) קטן בסעיף (ג)

מי שמקבל "סכום במילים החל הסיפה ובו "(ו)" יסומן בו האמור (ו)
תימחק;  הביטחון" בכוחות משירות שפרש

יבוא: (1) פסקה אחרי (2)

יופחת שהוון, מקצבה לחלק (1) פסקה לפי ממס פטור ניתן (2)"

המס בשנות (ב), קטן סעיף לפי הפטורה החודשית הקצבה מסכום
החודשית לקצבה השווה סכום מהקצבה, חלק אותו הוון שבשלהן
בהגדרה הנקוב הסכום שבין ביחס מוכפל כשהוא שהוונה, הפטורה
שהיה הסכום לבין הקצבה, משולמת שבה המס בשנת מזכה" "קצבה

נקוב באותה הגדרה בשנת המס שבה נעשה ההיוון.";
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,57 בסעיף (2)

ייעשה כי לתבוע הקיבוץ רשאי קיבוץ, בו שחייב המס חישוב לצורך (1) "(ב)
סעיף לפי חבריו בין שחולקה לאחר החייבת הכנסתו על נפרד חישוב

אלה: כל שהתקיימו ובלבד (א), קטן
מזכה; בעבודה עובדים הקיבוץ חברי הזוג בני שני (א)

 כלהלן 66(ה) בסעיף הקבועים התנאים התקיימו (ב)

 (2) בפסקה (1)

כאילו אותה יקראו זה ולענין (א), משנה פסקת (א)
מזכה"; "בעבודה נאמר הקבוע" העיסוק "במקום במקום

(ג); משנה פסקת (ב)

.(3) בפסקה (2)

הקיבוץ, חברי כל של עבודתם לגבי מדויק רישום ערך הקיבוץ (ג)

לו; מחוצה והן הקיבוץ במסגרת הן
חישוב לתבוע הקיבוץ רשאי שבשלה חייבת כהכנסה יראו זו פסקה לענין
(א), קטן סעיף לענין שחושבה כפי הקיבוץ, של החייבת הכנסתו את נפרד,

;(2) או (1)2 סעיף לפי הכנסה שאינה חייבת הכנסה בהפחתת

66 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ד, עמ' 49.



החישוב לגבי יחולו 66(ג), סעיף הוראות (א), קטן בסעיף האמור אף על (2)

הנפרד;

תנאים לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר שר (3)

הקיבוץ רשאי שבשלה החייבת ההכנסה לענין לרבות נוספים ותיאומים
רשאי יהא זה ובכלל 66(ג), סעיף הוראות החלת לענין נפרד, חישוב לתבוע
שעות 36 מזכה בעבודה שעבדו כמי בהם יראו אשר עובדים סוגי לקבוע

שיקבע; בתנאים והבל בשבוע,
 זה בסעיף

בעקיפין, או במישרין לקיבוץ, המניב בענף עבודה  מזכה'' "עבודה
סעיף לפי הכנסה משולמת שבשלה עבורה או (1)2 סעיף לפי הכנסה
הקיבוץ, לחברי המחיה אספקת במתן עבודה שאינה ובלבד והכל ,(2)2

בעקיפין; או במישרין
;".54 בסעיף כהגדרתו  "קיבוץ"

בטל.  239 סעיף (3)

כך: לפקודה ו20וב(א) 33א הסעיפים את יקראו 2008 עד 2005 המס בשנות (א) .68

בסעיף כאמור למדד "צמוד המילים זיכוי", "נקודת בהגדרה 33א, בסעיף (ו)
120א"  לא ייקראו,

"נקודת". יבוא ונקודת" זיכוי נקודת "סכומי במקום 120ב(א), בסעיף (2)

ב50/0 (א) קטן בסעיף המנויות המס משנות באחת כלשהו במועד המדד עלה (ב)
עלה שבה המס שנת שלאחר המס בשנת החל ,2004 בינואר ב1 הידוע המדד לעומת יותר
לפקודה ו20וב(א) 33א סעיפים את יקראו לא העדכון), שנת  זה (בסעיף כאמור המדד
הזיכוי נקודת תתואם לפקודה, 120ב(ב) בסעיף האמור אף על ואולם (א); קטן בסעיף כאמור

לפי שיעור עליית המדד כפי שעלה מ1 בינואר 2004 עד ל1 בינואר בשנת העדכון.

מס פקודת
הוראת  הכנסה

לשנות שעה
2005 המס
2008 עד

חוק  זה (בפרק התשס"א672000 שעה), (הוראת הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק .69
המס שבשנת "ובלבד יבוא בסופו 2(ב), בסעיף שעה), הוראת  הכנסה מס פקודת לתיקון
בסעיף כאמור הכנסתו על נפרד חישוב שייעשה לתבוע רשום זוג בן שאינו זוג בן רשאי 2004
המס, בשנת חדשים שקלים 23,040 על עולה שאינה זה לחוק 1 בסעיף כנוסחו לפקודה 66(ה)

לפקודה". ו39 38 סעיפים הוראות יחולו לא הזוג בני של הכנסתם על

חוק תיקון
פקודת לתיקון

הכנסה מס
שעה) (הוראת

70. על אף האמור בסעיף (ה)(2)(ג) לפקודת מס הכנסה כנוסחו בסעיף ו לחוק לתיקון
כאמור תביעה על שומה לפקיד הודעה למסור יהיה ניתן שעה, הוראת  הכנסה מס פקודת

זה. חוק של פרסומו לאחר ימים 30 עד האמור בחוק

לתיקון חוק
מס פקודת

תחילה  הכנסה

 זה בסעיף (א) .71

הענין: לפי מאלה, אחד  הגמלאות" "חוק

(0 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל68 1970 (בסעיף זה  חוק
גמלאות); המדינה שירות

התשמ"ה משולב], ננוסח (גמלאות) לישראל ההגנה בצבא הקבע שירות חוק (2)

69 1985 (בסעיף זה  חוק שירות הקבע גמלאות);

מס פקודת
תחולה  הכנסה

מעבר והוראת

67 ס"ח התשס"א, עמ' 89.
68 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשסייד, עמי 51.

69 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ד, עמ' 56.



"חייל"  מי שמשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע;
אלה: שני בו שמתקיימים שוטר או הביטחון שירותי עובר חייל,  "לוחם"

וקיבל קבע, שירות שנות חמש  חייל ולענין שירות, שנות חמש השלים הוא (ו)
על כהגדרתן יותר, גבוהה אחרת תוספת או א' רמה פעילות תוספת האמורה בתקופה

לגביו, החל הדין פי

עובד או שוטר חייל, היה הוא (2003 בספטמבר 15) התשס"ג באלול י"ח ביום (2)

שירותי הביטחון, לפי הענין;
שני בו שמתקיימים שוטר או הביטחון שירותי עובד חייל,  נכות" מחמת שפרש "לוחם

אלה:

עובד או שוטר חייל, היה הוא (2003 בספטמבר 15) התשס"ג באלול י"ח ביום (ו)
הענין; לפי הביטחון, שירותי

אותו שזיכה בתפקיד, שירותו ועקב במהלך שאירעה נכות מחמת פרש הוא (2)

בתוספת פעילות רמה א' או בתוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל
לגביו;

ולתפקידים למודיעין המוסד או הכללי הביטחון שירות עובד  הביטחון" שירותי "עובד
מיוחדים;

גיל לפני שפרש לוחם, או שוטר הביטחון, שירותי עובד חייל, שהיה מי  זכאי'' "פורש
אלה: כל בו ושמתקיימים פרישה,

הגמלאות; חוק פי על פרש הוא (ו)

בשנת האמור החוק לפי לו המגיעה הקצבה את הגמלאות חוק לפי היוון הוא (2)

שלאחריה, המס בשנת או פרש שבה המס
 הענין לפי מאלה, אחד נכות" מחמת "פורש

(ל) לגבי חייל  פורש על פי סעיפים 10(א)(2) ו10(א)(3) לחוק שירות הקבע
גמלאות;

המדינה שירות לחוק 78(ב) סעיף פי על מחושבת שקצבתו מי  שוטר לגבי (2)
גמלאות;

שירות לחוק 63ד סעיף פי על מחושבת שקצבתו מי  הביטחון שירות עובד לגבי (3)
גמלאות; המדינה

הסוהר. בתי בשירות סוהר וכן ישראל שבמשטרת הגבול במשמר שוטר לרבות  "שוטר"
(ב) סעיף 9א(א) ו,(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(1)(א) ו(ב) לחוק זה, יחול על קצבה

ואילך. התחילה ביום שתחילתה לתקופה המשתלמת
על לחול ימשיכו זה, חוק של תחילתו ערב כנוסחו לפקודה, 9א(ה) סעיף הוראות (ג)

סעיף באותו כאמור הקצבה את והיוון (2003 בדצמבר 31) התשס"ד בטבת ו' יום עד שפרש מי
מיום ימים מ60 יאוחר לא הקצבה היוון עקב לו ששולם סכום לגבי והכל האמור, למועד ער

התחילה.
(ר) על אף הוראות סעיף 9א(ה)(1) לפקודה, כנוסחו בפסקת משנה (ג) של סעיף 67(1)
לפטור זכאי יהיה קצבה, שהיוון שלהלן, מהפסקאות בפסקה המפורט זכאי פורש זה, לחוק
שהיה הסכום על יעלה לא זה שסכום ובלבד ההיוון, עקב המתקבל הסכום לגבי ממס
בפסקת כמפורט המזכה מהקצבה שיעור של מהיוון או המוכרת, הקצבה מהיוון מתקבל

מביניהם: הנמוך לפי האמורה, (ג) משנה



בטבת כ"ו יום עד ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (ו)
בטבת כ"ז יום עד ונולד שוטר שהיה זכאי פורש או ,(1964 בדצמבר 31) התשכ"ה

התשי"ז (31 בדצמבר 1956)   35% הקצבה המזכה;
כ"ז שמיום בתקופה ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (2)

,(1966 בדצמבר 31) התשכ"ז בטבת י"ח יום עד (1965 בינואר 1) התשכ"ה בטבת
בינואר (ו התשי"ז בטבת כ"ח שמיום בתקופה ונולד שוטר שהיה זכאי פורש
1957) עד יום כ' בטבת התשי''ט (31 בדצמבר 1958), פורש זכאי שהיה לוחם או

פורש שהיה לוחם שפרש מחמת נכות  30% מהקצבה המזכה,
י"ט שמיום בתקופה ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (3)

או ,(1970 בדצמבר 31) התשל"א בטבת ג' יום עד (1967 בינואר 1) התשכ"ז בטבת
בינואר 1) התשי"ט בטבת כ"א שמיום בתקופה ונולד שוטר שהיה זכאי פורש
1959) עד יום ר' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962)  250/0 מהקצבה המזכה;

ד' שמיום בתקופה ונולד הביטחון שירותי עובד או חייל שהיה זכאי פורש (4)

,(1974 בדצמבר 31) התשל"ה בטבת י''ז יום עד (1971 בינואר 1) התשל"א בטבת
או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום ה' בטבת התשכ"ג (ו בינואר
המזכה, מהקצבה 140/0  (1966 בדצמבר 31) התשכ"ז בטבת י"ח יום עד (1963

הסכום את יראו זה, לחוק 67(ג) בסעיף כנוסחו לפקודה, 9א(ה) סעיף לענין (ה)
הפטורה. החודשית כקצבה 9א(ה) קטן סעיף הוראות לפי ממס הפטור

סעיף של תחילתו ביום זה, לחוק (2)67 בסעיף כנוסחו 57(ב), סעיף של תחילתו (ו)
המס בשנת ואולם האמור, הסעיף חל שבהן המס בשנות בתוקפו יעמוד והוא לפקודה, 66(ה)
לפקודה, 57(ב) בסעיף כאמור הכנסתו על נפרד חישוב שייעשה לתבוע הקיבוץ רשאי 2004

על עולה שאינה הכנסה על ייעשה כאמור שחישוב ובלבד זה, לחוק (2)67 בסעיף כנוסחו
סעיף תנאי בהם שמתקיימים הקיבוץ מחברי נשוי זוג לכל המס בשנת חדשים שקלים 23,040

ו39 38 סעיפים הוראות יחולו ולא זה, לחוק (2)67 בסעיף כנוסחו לפקודה, 57(ב)
לפקודה."

4

בדבר תנאים לקבוע בתקנות רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר שר .72
לפורש המגיעה הקצבה לגבי שייקבעו בשיעורים ממס לפטור נכות מחמת פורש של זכאותו

.71 בסעיף כהגדרתו הגמלאות, חוק לפי כאמור,

1

בדבר תקנות
פורש של זכאותו

נכות מחמת

 232 בסעיף המכס70, בפקודת .73

רשאי"; האוצר "שר יבוא רשאית" "הממשלה במקום ברישה, (1)

טובין,". "בדיקת יבוא "בעד" אחרי ,(2) בפסקה (2)

פקודת תיקון
21 מס'  המכס

מקומיות רשויות ט': פרק

העיריות" בפקודת .74

יבוא: בסופו ו, בסעיף (1)

באפריל, ב1 בינואר, ב1 שתחילתה חודשים שלושה של תקופה  ""רבעון"
שנה."; כל של באוקטובר, וב1 ביולי, ב1

70 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשס"ג, עמ' 433.
יי דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ס"ח התשס"ד, עמ' 70.

י פקודת תיקון
 העיריות

88 מס'



יבוא: 141 סעיף לפני ד/ בסימן שביעי, בפרק (2)

"הגדרות זה בסימן 140ג.

"גירעון מצטבר"  עודף התחייבויות על נכסים בתקציב השוטף,
המבוקר; ברוח שהופיע כפי

כפי השוטף, בתקציב הכנסות על הוצאות עודף  שוטף" "גירעון
המבוקר; בדוח שהופיע

"הדוח המבוקר"  הדוח המבוקר שהוגש לממונה על החשבונות
216(א); סעיף הוראות לפי

חוזה פי על עובד זמני, עובד ארעי, עובד לרבות  העיריה" "עובד
בחוק כהגדרתו אדם כוח קבלן באמצעות המועסק ועובד מיוחד

התשנ"ו721996; ארם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת
כל סך שבין היחס  מים אספקת או ארנונה לענין גביה", "שיעור
בשנת העיריה שגבתה מים מאספקת או מארנונה התקבולים
בעד או ארנונה בעד לעיריה המגיעים הסכומים לבין כספים,
הודעות סמך על כספים, שנת באותה הענין, לפי מים, אספקת

לחייבים, העיריה שהמציאה תשלום

לבין המצטבר הגירעון שבין היחס  מצטבר" גירעון "שיעור
שבו המבוקר ברוח המפורטות השוטף בתקציב העיריה הכנסות
הגירעון לכיסוי כאמור הכנסות למעט המצטבר, הגירעון הופיע

המצטבר;

הכנסות לבין השוטף הגירעון שבין היחס  שוטף" גירעון "שיעור
השוטף, הגירעון הופיע שבו המבוקר בדוח המפורטות העיריה
לכך להביא השאר, בין שנועדה, תכנית  הבראה" "תכנית
על יעלו לא שנה, בכל הרגיל, בתקציבה עיריה של שהוצאותיה

הכנסותיה,

הלוואות." על וריבית קרן החזרי לרבות  רגיל" "תקציב
יבוא: 142 סעיף אחרי (3)

ממונה גובה מספקת"מינוי במידה פועלת אינה שעיריה השר סבר (א) 142א.
המים אספקת גביית ושיעורי מים ואספקת ארנונה לגביית
דוח הוגש שלגביה האחרונה הכספים בשנת העיריה של והארנונה
הזדמנות שנתן לאחר הוא, רשאי (ב), קטן בסעיף כמפורט הס מבוקר,
למנות שיירשמו, ומטעמים טענותיו את להשמיע העיריה לראש
אספקת ארנונה, לגביית ממונה), גובה  זה (בסימן מתאים אדם
תשלומי ושאר קנסות השתתפות, דמי היטלים, אגרות, מסים, מים,
מינוי העיריה); מסי  זה (בסימן דין כל לפי לה המגיעים חובה,
או להאריך השר ורשאי שנתיים, של לתקופה יהיה ממונה גובה

שיקבע. כפי המינוי תקופת את לקצר

בהתאם 4 עד 1 לאשכולות המשויכת בעיריה (ב)(1)
לפי וסיווגן מקומיות רשויות לאפיון האחרון לפרסום

72 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשס"ג, עמ' 197.



שפרסמה האוכלוסיה, של החברתיתכלכלית הרמה
המדרג  זה (בסעיף לסטטיסטיקה* המרכזית הלשכה

פחות; או אחוזים חמישים  החברתיכלכלי)
למדרג בהתאם 7 ער 5 לאשכולות המשויכת בעיריה (2)

פחות. או אחוזים וחמישה חמישים  החברתיכלכלי
בהתאם 10 ער 8 לאשכולות המשויכת בעיריה (3)

למדרג החברתיכלכלי  שישים אחוזים או פחות.
(א) קטן סעיף הוראות לפי ממונה שליגובה מינויו לענין (ג)
החברות לחוק ו24(ג) 18ג ,18 עד 17 סעיפים הוראות יחולו
החברות חוק  זה (בחוק התשל"ה751975 הממשלתיות,
הכשירות תנאי לענין ואולם המחויבים, בשינויים הממשלתיות),
לאותו 16א סעיף את יקראו האמור, לחוק 24(ג) סעיף לפי הנדרשים
"רשות יבוא "תאגיד" ובמקום "החברה" במקום מקום, שבכל כך חוק

מקומית".

הממונה, לגובה שישולם השכר את לקבוע רשאי השר (ד)
העיריה. מקופת ישולם שכרו כי להורות הוא ורשאי

דין, כל פי על הנתונות הסמכויות כל יהיו ממונה לגובה (ה)
העיריה; מסי גביית לצורך עיריה לעובד או עיריה לראש לעיריה,
לא בתוקף, המינוי עוד וכל זה סעיף הוראות לפי ממונה גובה מונה
הסמכויות העיריה לעובד או העיריה לראש לעיריה, נתונות יהיו

האמורות.

ומסמך מידע כל ולקבל לדרוש רשאי ממונה גובה 0) (ו)

ברשות והנמצאים תפקידו ביצוע לשם לו הדרושים
המועצה, חברי וסגניו, העיריה ראש לרבות העיריה,
ולקבל לדרוש וכן העיריה, ועובדי לעיריה המשפטי היועץ
אחר גורם ברשות הנמצאים באמור ומסמך מידע כל
אותם; ולקבל לדרוש הסכם, או דין לפי העיריה ושבסמכות
אחר ימלא כאמור מסמך או מידע למסור שנדרש מי
הקבוע ובאופן בדרישה הקבועה התקופה בתוך הדרישה

בה.

גישה הממונה לגובה תהיה תפקידו ביצוע לצורך (2)
ולכל נתונים בסיס לכל ממוחשב, או רגיל מידע מאגר לכל
מידע) מאגר  זה (בסעיף אוטומטי נתונים עיבוד תוכנת
אחר גורם בו שמחזיק מידע מאגר לכל וכן העיריה, של

הסכם. או דין לפי אליו, נגישות קיימת ושלעיריה
ממונה, גובה לגבי יחולו 170ב(ג) סעיף הוראות (3)

המחויבים. בשינויים

הנדרש, ככל ממונה, גובה יסתייע תפקידו ביצוע לצורך (ז)
להוראותיו. בהתאם יפעלו אשר העיריה בעובדי

* הפרסום מופקד במשרד הפנים ומל מעוניין רשאי לעיין בו.
73 ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשס"ג, עמ' 396.



העיריה על תפקידו ביצוע שלצורך ממונה גובה ראה (ח)
באישור הוא, רשאי העיריה, עובד שאינו ארם עם בחוזה להתקשר
לפי ארם אותו עם בחוזה להתקשר העיריה לראש להורות הממונה,
לא ימים; מ30 תפחת ושלא שיורה תקופה בתוך ,195 סעיף הוראות
שהורה, בתקופה הממונה הגובה הוראת אחר העיריה ראש קיים
בשם ארם, אותו עם בחוזה להתקשר הממונה הגובה רשאי

העירוה.

לפי מכרז טעונה (ח) קטן בסעיף כאמור התקשרות היתה (ט)
שיקבע בשינויים הפקודה, הוראות לפי המכרז ייערך זו, פקודה
המכרזים ועדת וחברי יחולו לא 148 סעיף הוראות זה: ובשינוי השר
גזבר ראש, היושב יהיה והוא הממונה הגובה זה לענין יהיו
משרד עובדי מקרב נציגים ושני לעיריה המשפטי היועץ העיריה,

הממונה. שימנה הפנים

מלווה חשב הזדמנותמינוי העיריה לראש שנתן לאחר רשאי, השר (א) 142ב.
חשב לעיריה למנות שיירשמו, ומנימוקים טענותיו את להשמיע

מאלה; אחד בהתקיים שיקבע, לתקופה מלווה
שהופיע כפי העיריה, של השוטף הגירעון שיעור (1)

יותר, או אחוזים עשרה הוא האחרון, המבוקר בדוח
; עשר חמישה הוא העיריה של המצטבר הגירעון ושיעור

יותר; או אחוזים

האחרים הכספיים עניניה או העיריה תקציב (2)

בהתאם שלא או תקין לא באורח השר, לדעת מנוהלים,
דין, כל להוראות

השר, לדעת דרוש, שבשלהן מיוחדות נסיבות קיימות (3)
הבטחת לשם מלווה חשב למנות שיירשמו, מנימוקים
עם העיריה איחוד כגון העיריה, של תקין כספי ניהול
נושים הסדר עריכת או דין, כל לפי אחרת מקומית רשות

146א. סעיף הוראות לפי לעיריה
החשב של מינויו תקופת את להאריך רשאי השר (ב)

שיקבע. כפי נוספות בתקופות המלווה
משרד מתקציב ישולם המלווה החשב של שכרו (ג)

הפנים.

ברשומות. תפורסם מלווה חשב מינוי על הודעה (ד)

כשירות תנאי יקבע המשפטים, שר בהסכמת השר, (ה)
מלווה. לחשב לכהונה ופסלות

החשב סמכויות
ופעולות המלווה
אישורו הטעונות

כולן אלה, הוראות יחולו מלווה, חשב לעיריה מונה (א) 142ג.
השר: שיקבע כפי חלקן, או

גביית על ממונה יהיה בלבד, והוא המלווה, החשב (1)

מסי העיריה; לחשב המלווה מוקנות כל הסמכויות
לעובד או העיריה לראש לעיריה, דין, כל פי על הנתונות,
לעיריה, יהיו ולא העיריה, מסי גביית לצורך העיריה
כל האמורות, הסמכויות העיריה לעובד או העיריה, לראש



לעיריה מונה בתוקפו; עומר המלווה החשב מינוי עוד
לפי ממונה גובה לה מונה מינויו וטרם מלווה חשב
הגובה של כהונתו את השר יפסיק 142א(א), סעיף הוראות

הממונה;

ממסי הנחה תינתן לא דין, בל הוראות אף על (2)

את בכתב, המלווה, החשב אישר כן אם אלא העיריה,
הנחה מתן בדבר ההנחות ועדת או המועצה החלטת
כאמור; החלטת מועצה או ועדת הנחות שלא אושרה

בטלה,  כאמור
של מסמך בכל יצוין המלווה החשב של מינויו דבר (3)
בנוסח תקציבית, או כספית משמעות בעל שהוא העיריה

השר; שיקבע

העיריה ראש שסמכויות מי עיריה, ראש עיריה, (4)
ועובד הישירה, הבחירה לחוק 17 סעיף לפי לו נאצלו
מטעם כלשהי כספית בהתחייבות יתחייבו לא העיריה,
בסעיף כהגדרתם העסקה תנאי לענין לרבות העיריה,
33א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה74 1985, אלא אם
החשב של ובכתב מראש אישור התחייבות לאותה ניתן כן
בחוזה, לרבות  כספית" "התחייבות זה, בסעיף המלווה;
המוגש פשרה בהסדר תשלום, במסמכי התחייבות, בכתב
דין, פסק של תוקף לקבל מנת על דין לבית או משפט לבית

אחרת; בתעודה או

את תחייב לא העיריה מטעם כספית התחייבות (5)

החתימות על נוסף עליה, חתם כן אם אלא העיריה
כל על המלווה, החשב גם זו, פקודה לפי הנדרשות
חשב לעיריה מונה כי בכתב יצוין כספית התחייבות
ירו על נחתמה אם רק העיריה את תחייב זו ובי מלווה
בטלה;  כאמור נחתמה שלא כספית התחייבות כאמור,

אישר כן אם אלא העיריה לעובר אדם יתמנה לא (6)

תנאי ואת העסקתו את ובכתב, מראש המלווה, החשב
ותנאי העסקה לאשר המלווה החשב יסרב לא העסקתו;
נוכח אם או תקציביים משיקולים אלא כאמור העסקה
החשב אישור בלא אדם מונה כדין; אינה העובד שהעסקת
לגמול זכאי יהא אדם אותו ואולם המינוי, בטל  כאמור
ידע כי הוכח כן אם אלא העסקתו, תקופת בשל ראוי
זו, בפסקה כאמור המלווה החשב אישור טעונה שהעסקתו

וכי לא ניתן אישור כאמור;
נאצלו העיריה ראש שסמכויות מי או העיריה ראש (7)

העיריה, ועובד הישירה, הבחירה לחוק 17 סעיף לפי לו
שניתנו המלווה החשב הוראות אחר למלא חייבים

ומכוחן, סמכויותיו במסגרת

74 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשס"ג, עמ' 495.



בסעיף האמורות הסמכויות יהיו המלווה לחשב (8)

זה לענין ויחולו תפקידו מילוי לשם לו הדרושות 142א(ה)
האמור; הסעיף הוראות

שבתקציב אחר מסעיף כספים להעביר הסמכות (9)

לחשב נתונה תהיה ,211 סעיף הוראות לפי למשנהו,
"ראש שבמקום כך האמור הסעיף ייקרא זה ולענין המלווה
יבוא השר" ובאישור המועצה באישור רשאי, העיריה

"חשב מלווה רשאי, באישור השר".
השר ונוכח הבראה, תכנית עיריה, לגבי השר, אישר (ב)

אין וכי ההבראה תבנית של לביצועה פועלת אינה שהעיריה
כרי (א) קטן סעיף הוראות לפי מלווה לחשב הנתונות בסמכויות
האוצר, שר עם בהתייעצות הוא, רשאי ביצועה, את להבטיח
חורשים, שישה על תעלה שלא לתקופה המלווה, לחשב להקנות
לראש אחר דין כל ולפי זו פקודה לפי הנתונות הסמכויות את
או כולן העיריה, לעובד או מועדותיה, לועדה למועצה, העיריה,

זה: ובכלל ההבראה, תכנית ביצוע לצורך הנדרש ככל חלקן,
(1) פיטורי עובדים;

העיריה; בשם כספית בהתחייבות התקשרות (2)

אשראי; קבלת (3)

והגשתו לעיריה מילואים ותקציב תקציב הכנת (4)

השר, לאישור
העיריה, שבתחומי הנכסים על כללית ארנונה הטלת (5)
להטילם מוסמכת שהעיריה העיריה מסי שאר הטלת וכן

דין. כל פי על
(ב), קטן בסעיף כאמור הסמכויות המלווה לחשב הוקנו (ג)
מועדותיה לועדה למועצה, העיריה, לראש לעיריה, נתונות יהיו לא

או לעובד העיריה, לפי הענין, הסמכויות שהוקנו כאמור.";
 143 בסעיף (4)

 (א) קטן בסעיף (א)
השר רשאי להלן המנויים מהמקרים אחד "בכל יבוא הרישה במקום (1)
כאחד, שניהם או חדשה מועצה או חדש עיריה ראש בחירת על להורות
מועצה למנות או ומועצה עיריה ראש למנות הבחירות, תאריך את ולקבוע
למילוי ועדה למנות או מועצה, חברי להיות הכשירים אנשים מתוך בלבד,
ואלה בלבד, המועצה תפקירי למילוי או והמועצה העיריה ראש תפקירי

המקרים:";
ראש כהונת סיום "על יבוא השר" לפני "והמליצה אחרי ,(3) בפסקה (2)

או"; העיריה
עיריה,"; "ראש יבוא השר" ימנה "לא אחרי (ב), קטן בסעיף (ב)

יבוא: 143 סעיף אחרי (ג)
ועדה "מינוי

תפקידי למילוי
ראש העיריה

והמועצה

של הכספים ועדת באישור האוצר, ושר השר (א) 143א.
בין שבה, לעיריה המתייחסים כללים בתקנות יקבעו הכנסת,
שיעור מצטבר, גירעון שיעור שוטף, גירעון שיעור יש השאר,
זה (בסעיף מים אספקת תשלומי גביית ושיעור ארנונה גביית

שיעורים). 



את השרים יקבעו (א) קטן סעיף לפי בתקנות (ב)
הפנים שר יפעל שבמסגרתם מדרגים, בשלושה השיעורים
את לקבוע הם ורשאים ,(3) עד (ו) בפסקאות כמפורט

חלקם: או כולם השיעורים
חייב יהיה אליהם העיריה שבהגיע שיעורים (1)

ראש תפקידי למילוי ועדה מינוי על להורות השר
ועדה);  זה (בסעיף והמועצה העיריה

השר רשאי אליהם העיריה שבהגיע שיעורים (2)

ועדה; מינוי על להורות
יורה לא אליהם העיריה שבהגיע שיעורים (3)

ועדה. מינוי על השר,
פעולות לענין יחולו (א) קטן סעיף לפי תקנות (ו) (ג)
פעולות לענין יחולו לא והם בלבד זה סעיף לפי השר

143(א). סעיף לפי השר
מינוי על יחולו זה סעיף לפי שנקבעו שיעורים (2)
ועדה מינוי על יחולו ולא בלבד זה סעיף לפי ועדה
למילוי או והמועצה העיריה ראש תפקירי למילוי

43ו(א)."; סעיף לפי המועצה תפקידי
(5) בסעיף 145(א), הרישה עד המילים "לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה1975" תימחק, ואחרי "לועדה שמונתה לפי

והמועצה"; העיריה ראש תפקידי "למילוי יבוא "143 סעיף
לפי העיריה, ולראש למועצה "או יבוא למועצה" "המוקנות אחרי 146(א), בסעיף (6)

הענין";
 167 בסעיף (7)

תימחק;  "גזבר" המילה (א), קטן בסעיף (א)
יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (ב)

השר, לעיריה; גזבר תמנה חבריה, ברוב בהחלטה המועצה, (1) "(ה)
לענין תנאים יקבע האוצר, שר ועם המשפטים שר עם בהתייעצות

לגזבר. לכהונה ופסלות בשירות
ממלא המועצה תמנה תפקידו, את למלא זמנית מהגזבר נבצר (2)
הגזבר חדל חודשים; שלושה על תעלה שלא לתקופה לגזבר מקום
תמנה במקומו, אחר גזבר המועצה מינתה וטרם תפקידו את למלא
השר רשאי ואולם כאמור, לתקופה לגזבר מקום ממלא המועצה
חורשים, שלושה על תעלה שלא נוספת בתקופה זו תקופה להאריך
למינוי הדרושות הפעולות כל את נוקטת המועצה כי שנוכח ובלבד
ההוראות המינוי; הליך השלמת לשם דרושה כאמור הארכה וכי גזבר
למעט מקומו, ממלא לגבי גם יחולו גזבר לגבי החלות זו פקודה לפי

ופיטורים."; למינוי הכשירות תנאי המינוי, דרכי לענין ההוראות
(8) אחרי סעיף 167א יבוא:

שלא "מועצה
גזבר מינתה

אחר גזבר המועצה מינתה ולא תפקידו את למלא גזבר חדל 167ב.
ממלא של מינויו תקופת תום עד או חודשים שלושה בתוך במקומו
המקום לגזבר שמונה לפי הוראות סעיף 167(ה)(2), לפי המאוחר,
סעיף הוראות לפי גזבר תמנה כי בצו, מהמועצה, השר ידרוש



מילאה לא ימים; 21 על תעלה ושלא שיקבע התקופה בתוך 167(ה),

ארם השר ימנה בו, שנקבעה התקופה בתוך הצו אחרי המועצה
המינוי על ויחולו גזבר, למנות המועצה חובת למילוי מתאים
ירי על הגזבר מינוי לענין החלות זו פקודה לפי ההוראות כל באמור

המחויבים."; בשינויים המועצה,

הגזבר "למשרות יבוא לעיריה" המשפטי היועץ "למשרת במקום 170(ב), בסעיף (9)

לעיריה"; המשפטי והיועץ
יבוא: 170ג1 סעיף אחרי (10)

הגזבר 170ג2. (א) הגזבר יהיה אחראי על ניהול עניניה הכספיים של"תפקידי
המילואים ותקציב התקציב הצעת הכנת על השאר ובין העיריה,
הכנת ועל העיריה של החשבונות מערכת ניהול על העיריה, של
מסגרת שמירת על יפקח וכן זו, פקודה לפי הכספיים הדוחות
140ג, בסעיף כהגדרתו שוטף, גירעון ייווצר שלא באופן התקציב

העיריה. בתקציב
לגרוע כדי 142ב סעיף לפי מלווה חשב במינוי אין (ב)

זו. פקודה לפי הגזבר על המוטלת מאחריות
חובה 170ג3. (א) הגזבר יוזמן לישיבות המועצה ולישיבות של כלהזמנת

פה בעל דעתו, את להשמיע הזדמנות לו ותינתן מועדותיה, ועדה
מועדותיה, ועדה או המועצה של החלטה כל קבלת לפני בכתב, או
הוצאותיה. או הכנסותיה העיריה, תקציב על השלכה לה שיש

הכספים ועדת המועצה, בישיבות נוכח יהיה הגזבר (ב)
או פה בעל רעתו, את להשמיע הזדמנות לו ותינתן המכרזים וועדת
שיש כאמור, ועדה או המועצה של החלטה כל קבלת לפני בכתב,

הוצאותיה. או הכנסותיה העיריה, תקציב על השלכה לה
על זה בסעיף כאמור בישיבות מיוצג להיות רשאי הגזבר (ג)
ואולם זה, לענין ידו על שהוסמך לו הכפוף העיריה עובד ידי
בהתאם מיוצג להיות הגזבר רשאי המכרזים ועדת בישיבות

השר. שיקבע להוראות
המנויות הועדות על נוספות ועדות לקבוע רשאי השר (ד)

בישיבותיהן." נוכח להיות הגזבר שעל (ב) קטן בסעיף
 171 בסעיף (11)

(א) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "שהוא עובדה" יבוא "או הגזבר",
הגזבר"; העיריה, "מבקר יבוא העיריה" "מבקר במקום (ג), קטן בסעיף (ב)

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (ג)

"(גו)(1) החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (1) וסבר
רשאי עניניים, שאינם טעמים על התבססה לפטרו ההחלטה כי הגזבר
את לבחון בבקשה זה קטן סעיף לענין השר שימנה לועדה לפנות הוא
האוצר שר ונציגי השר נציגי חברים יהיו בועדה המועצה; החלטת
השר; בידי ייקבע ושמספרם משרדיהם, עובדי מבין השרים שימנו
את להשמיע העיריה לראש הזדמנות שנתנה לאחר הועדה נוכחה
רשאית עניניים, משיקולים נובעת אינה המועצה שהחלטת טענותיו,

המועצה. החלטת את לבטל היא



ראש לבקשת או מיזמתה רשאית, (ו) בפסקה האמורה הועדה (2)
או זו פקודה להוראות בהתאם שלא גזבר פעל האם לבדוק העיריה,
היא, רשאית באמור, פעל גזבר כי הועדה מצאה דין; כל להוראות
לפני להמליץ טענותיו, את להשמיע הזדמנות לגזבר שנתנה לאחר
מועצת העיריה לפטר את הגזבר; ראש העיריה יכנס, בתוך 14 ימים
של פיטוריו לענין מועצה ישיבת כאמור, הועדה המלצת קבלת מיום
החלטת טענותיו; את להשמיע הזדמנות לגזבר תינתן שבה הגזבר,
הוראות אף על תתקבל, זו פסקה לפי הגזבר של לפיטוריו המועצה
סעיף קטן (ב)(1), ברוב של חברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה, לא
על להורות השר רשאי הגזבר, של פיטוריו על המועצה החליטה

המועצה.", החלטת את ששקל לאחר פיטוריו
(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "(ב) ו(ג)" יבוא "(ב), (ג) ו(ג1)", ובמקום "מבקר

הגזבר'', העיריה, "מבקר יבוא העיריה"
יבוא: 173 סעיף אחרי (12)

לענין "תקנות
כשירות תנאי

לכהונה ופסלות

לעובדי לכהונה ופסלות כשירות תנאי לקבוע רשאי השר 173א.
כהגדרתו עירוני בתאגיד לעובדים וכן בה, משרה ולנושאי עיריה
249ב, בסעיף בהגדרתה מיוחדת עירונית ובחברה 249א בסעיף
לענין ותפקידים; משרות סוגי לפי כאמור תנאים לקבוע הוא ורשאי
חוזה פי על ועובד זמני עובד ארעי, עובד לרבות  ''עובד" זה,

מיוחד.";

על לכך שנתמנה אחר פקיד "או המילים ובו "(א)", יסומן בו האמור ,191 בסעיף (13)
יבוא: ואחריו יימחקו,  המועצה" ידי

לו, הכפוף העיריה מעובדי עובד להסמיך המועצה, באישור רשאי, הגזבר "(ב)

(א), קטן בסעיף באמור שיק או תשלום שובר תשלום, פקודת על בשמו לחתום
כאמור בהסמכה אין בתקנות, השר שקבע הסכום על עולה אינו שסכומם ובלבד

דין."; כל לפי ומאחריותו מחובותיו הגזבר את לשחרר כרי
 המועצה'' ידי על במיוחד שימונה פקיד  גזבר "''ובאין המילים ,192 בסעיף (14)

יימחקו;
 203 בסעיף (15)

הסדר התחייבות, "כתב יבוא התחייבות" "כתב במקום (א), קטן בסעיף (א)
דיך פסק של תוקף לקבל מנת על דין לבית או משפט לבית המוגש פשרה
לפי הגזבר תפקיר את הממלא העיריה של אחר עובד  גזבר "ובאין והמילים

יימחקו;  המועצה" החלטת
יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

"(א1) הגזבר לא יחתום על התחייבות כספית כאמור בסעיף קטן (א),
כן. אם אלא העיריה, לעובד אדם מינוי בשל כאמור התחייבות זה ובכלל

אלה: כל התקיימו כי נוכח
מתן לענין דין בל לפי הדרושים וההליכים ההוראות התקיימו (1)

ההתחייבות;

כספים, שנת לאותה העיריה בתקציב מתוקצבת ההתחייבות (2)

בהגדרתו שוטף גירעון ליצירת להביא כדי בהתחייבות אין (3)

העיריה."; בתקציב 140ג, בסעיף



"עובד אחרי יימחקו,  המועצה" "באישור המילים (ב), קטן בסעיף (ג)
את לשחרר בדי כאמור בהסמכה "אין יבוא ובסופו לו", "הכפוף יבוא העיריה"

דין."; כל לפי ומאחריותו מחובותיו הגזבר

 206 בסעיף (16)

(א) בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילים "ויגישנה לאישור המועצה"
וראש העיריה, ראש הנחיות פי על לעיריה, תקציב הצעת יכין "הגזבר יבוא

המועצה"; לאישור יגישנה העיריה
יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

חודשים שלושה בתוך העיריה תקציב את המועצה אישרה לא "(ב1)(ו)
שישה חלפו לא ואם בכנסת, השנתי התקציב חוק קבלת מיום
שישה בתוך  העיריה לראש הבחירות עריכת מיום חורשים
כהונת תסתיים בכנסת, השנתי התקציב חוק קבלת מיום חודשים
הפנים, שר שיורה כפי העיריה, וראש המועצה כהונת או המועצה
למילוי ועדה כאמור, התקופה מתום ימים 14 בתוך ימנה, והשר
הוראות המועצה, תפקידי או העירית וראש המועצה תפקידי
מונה, אם שלה, הראש יושב ועל הועדה על יחולו ו146, 145 סעיפים

המחויבים. בשינויים

החודשים ששת או החודשים שלושת במהלך רשאי, השר (2)

לאישור התקופה את להאריך הענין, לפי ,(1) בפסקה האמורים
שלושה על תעלה שלא נוספת לתקופה המועצה ידי על התקציב
קיים כי שוכנע כן אם אלא התקופה את השר יאריך לא חודשים;
התקופה בתוך התקציב את תאשר שהמועצה ממש של סיכוי
מאושר שנתי תקציב בלא העיריה פעילות המשך וכי שיאריך,
בסעיף כהגדרתו שוטף, גירעון ליצירת יביא לא שיאריך בתקופה
140ג, בתקציב העיריה, בשיעור של עשרה אחוזים או יותר בחישוב

שנתי, או לניהול כספי העיריה באופן בלתי תקין.";
יורה העיריה, תקציב את השר אישר "לא יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (ג)
שיקבע תקופה בתוך מתוקנת תקציב הצעת לו להגיש העיריה לראש
ואישורה המתוקנת התקציב הצעת הכנת על ימים; 30 על תעלה ושלא
המתוקן התקציב הוגש לא המחויבים; בשינויים זה, סעיף הוראות יחולו
סעיף הוראות יחולו שקבע, ובמועד להוראותיו בהתאם השר לאישור

(בו).", קטן

יבוא כאמור" ההצעה אושרה לא עוד "כל אחרי (ה), קטן בסעיף (ר)
(ג)"; ו (בו) קטנים סעיפים להוראות "ובכפוף

\  210 בסעיף (17)

המועצה" לאישור "ולהגישה המילים עד הרישה במקום (א), קטן בסעיף (א)
הצעת הצורך, בשעת לעיריה, להכין לגזבר להורות רשאי העיריה "ראש יבוא
לאישור העיריה ראש יגישנה כאמור תקציב הצעת הובנה מילואים; תקציב

המועצה";

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

"(א1)(1) ראה ראש העיריה, בהסתמך על דין וחשבון שהגיש לו הגזבר
לתקציב בהתאם העיריה פעילות המשך כי 213(ב), סעיף הוראות לפי



בסעיף כהגדרתו שוטף גירעון ליצירת להביא כדי בו יש המאושר
קבלת מיום ימים שבעה בתוך לגזבר, יורה העיריה, בתקציב 140ג
מניעת שיבטיח באופן מילואים תקציב הצעת להכין וחשבון, הדין
תקציב הצעת את יכין הגזבר כאמור; שוטף גירעון של היווצרותו

ההוראה. קבלת מיום ימים 30 בתוך המילואים
סעיף לפי המילואים תקציב הכנת על יחולו זה סעיף הוראות (2)

תאשר המועצה זה: ובשינוי המחויבים בשינויים אישורו, ועל זה קטן
שהוגשה מיום ימים 21 בתוך (ב) קטן בסעיף כאמור ההצעה את
בתוך המילואים תקציב הצעת את המועצה אישרה לא לאישורה;

(ד).", קטן סעיף הוראות יחולו האמורה התקופה
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן בו האמור ,213 בסעיף (18)

לגבי כספי וחשבון דין רבעון, כל תום לאחר ימים 60 בתוך יגיש, הגזבר "(ב)
הביקורת ולועדת הכספים לועדת העיריה, למועצת העיריה, לראש רבעון, אותו
ביקורת על לממונה הפנים, במשרד ותקצוב לפיתוח למינהל העיריה, של
השאר, כין הגזבר, יתייחס וחשבון בדין ולממונה, הפנים במשרד החשבונות
לתקציב ביחס התקציב ביצוע ולאמדן רבעון לאותו ביחס התקציב לביצוע

כולו."; השנתי
או שיתופית" "אגודה "חברה", זה, "לענין יבוא בסופה ,(30) בפסקה ,249 בסעיף (19)
על בישראל שהתאגדו אחרת, אגורה או שיתופית אגודה חברה,  אחרת" אגודה "כל

דין"; פי

יבוא: 249א סעיף אחרי (20)

עירוניות "חברות
מיוחדות

סעיף הוראות לפי חברה הקמת לאשר רשאי השר (א) 249ב.
החברה שמטרות ובלבד (ג), קטן סעיף לפי שייקבעו למטרות ,(30)249
לפחות העיריה בידי ויש ותפקידיה, העיריה סמכויות במסגרת יהיו
ממספר מחצית לפחות למנות הזכות או ההצבעה מכוח מחצית

מיוחדת). עירונית חברה  זה (בסעיף שלה הדירקטורים
הוראות עליה יחולו לא מיוחדת, עירונית חברה הוקמה (ב)

אלה: הוראות עליה ויחולו 249א סעיף
מטעמה הדירקטורים את תקבע העיריה מועצת (ו)
דירקטורים המיוחדת; העירונית החברה בדירקטוריון
הציבור מקרב נציגים או העיריה עובדי שיהיו יבול באמור

העיריה; מועצת חברי שאינם

לייסד רשאית תהיה לא מיוחדת עירונית חברה (2)

מכוח מההון, כלשהו שיעור להחזיק או אחר תאגיד
אחר. בתאגיד דירקטורים, למנות מהזכויות או ההצבעה
יקבעו המשפטים, שר עם בהתייעצות האוצר, ושר השר (ג)

וכן מיוחדת, עירונית חברה להקים ניתן שלשמן המטרות את
ובקרה פיקוח דרכי ריווח, חובות כאמור, חברה מבנה לענין הוראות
רשאים כן שלה, במקרקעין לעשיה ביחס והוראות עליה שיחולו
הוראות לקבוע המשפטים, שר עם בהתייעצות האוצר ושר השר
זה. סעיף לפי שתוקם מיוחדת עירונית חברה על שיחולו נוספות



לדירקטור, לכהונה ופסלות כשירות תנאי יקבע השר (ד)
מיוחדת, עירונית בחברה כללי ולמנהל דירקטוריון ראש ליושב

באמור. בחברה העיריה מטעם דירקטורים של מינוי ודרכי

סעיף הוראות כי עיריה, בקשת לפי לקבוע, רשאי השר (ה)
בסעיף במשמעותו עירוני תאגיד על המחויבים, בשינויים יחולו, זה
תואמות שמטרותיו ובלבד זה סעיף של תחילתו לפני שהוקם 249א
בו ומתקיימות (ג) קטן סעיף לפי בתקנות שנקבעו המטרות את
תנאי המהוות קטן, סעיף אותו לפי שהותקנו, התקנות הוראות

מיוחדת, עירונית חברה להקמת
בידי תוגש (ה) קטן לסעיף בהתאם לאישור בקשה (ו)

 אלה כל בצירוף העיריה
החברה; של ההתאגדות מסמכי (1)

החברה; לבין העיריה שבין ההסכמים כל (2)

לשנה חשבון רואה בידי מבוקרים כספיים דוחות (3)

הבקשה, הגשת לפני שהסתיימה
לחברה הקשור השר, שידרוש נוסף, ומידע מסמך כל (4)

ולהתחייבויותיה. לנכסיה וכן ולפעולותיה,
(ה) קטן לסעיף בהתאם אישורו את להתנות רשאי השר (ז)
אחר תנאי ובכל (2) או (1)00 קטן בסעיף האמורים המסמכים בשינוי

זה. סעיף של מטרותיו להשגת דרוש לו שייראה
שקבע התנאים ומולאו העיריה החלטת את השר אישר (ח)
מתן ביום החל זה סעיף הוראות החברה על יחולו (ז), קטן סעיף לפי

האישור."

כרוכה בו שהנסיעה ''כביש יבוא ''לרבות" אחרי "רחוב", בהגדרה ,269 בסעיף (21)
התכנון בחוק בהגדרתה דרך וכן באלה, כיוצא אחר תשלום או היטל אגרה, בתשלום
ובדרך בכביש הנופל השיקום שטחי הכביש, עובר שבה התשכ''ה751965, והבניה,
במישרין הדרוש בנין, למעט והדרך, הכביש בתחום מיתקן וכל עובר, הוא שבה

וכן''. באלה, ביוצא אחר תשלום או ההיטל האגרה, לגביית

פקודת תיקון
המועצות

 המקומיות
מס' 33

 המקומיות76 המועצות בפקודת .75
יבוא: (3) פסקה אחרי 2(ב), בסעיף (1)

המועצה לעובדי לכהונה ופסלות כשירות תנאי לקבוע רשאי השר י'(3א)
שייסרה בתאגיד לעובדים כאמור תנאים וכן בה, משרה ונושאי המקומית
משרות סוגי לפי כאמור תנאים לקבוע הוא ורשאי המקומית, המועצה
ותפקידים, לענין זה, "עובד"  לרבות עובד ארעי, עובד זמני ועובד על פי חוזה

מיוחד.";
יבוא: 34 סעיף אחרי (2)

"תחולת הוראות
העיריות מפקודת

מועצות על
מקומיות

34א. (א) הוראות סעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב),
לפקודת ו249ב, 213 ,210 ,206 ,203 ,192 ,191 ,171 70וג3, 170ג2,

75 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ג, עמ' 192.
76 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ד, עמ' 70.



העיריות77, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו249,
מועצות על גם המחויבים, בשינויים יחולו, האמורה לפקודה

מקומיות.
(ב) צו המועצות המקומיות (א), התשי"א78 1950, צו
המקומיות המועצות וצו התשי"ג1953י7, (ב), המקומיות המועצות

(א)." קטן סעיף לפי יתוקנו התשי"ח801958, אזוריות), (מועצות

יבוא: 36 סעיף לפני ד', בפרק (3)

"הגדרות זה בפרק 35א.

השוטף בתקציב נכסים על התחייבויות עודף  מצטבר" "גירעון
המבוקר, בדוח שהופיע כפי

כפי השוטף, בתקציב הכנסות על הוצאות עודף  שוטף" "גירעון
שהופיע בדוח המבוקר;

החשבונות על לממונה שהוגש המבוקר הדוח  המבוקר" "הדוח
;34 סעיף הוראות לפי

כל סך שבין היחס  מים אספקת או ארנונה לענין גביה", "שיעור
המועצה שגבתה מים מאספקת או מארנונה התקבולים
למועצה המגיעים הסכומים לבין כספים, בשנת המקומית
באותה הענין, לפי מים, אספקת בעד או ארנונה בעד המקומית
המועצה שמוציאה תשלום הודעות סמך על כספים, שנת

לחייבים; המקומית
לבין המצטבר הגירעון שבין היחס  מצטבר" גירעון "שיעור
בדוח המפורטות השוטף בתקציב המקומית המועצה הכנסות
באמור הכנסות למעט המצטבר, הגירעון הופיע שבו המבוקר

המצטבר; הגירעון לכיסוי

הכנסות לבין השוטף הגירעון שבין היחס  שוטף" גירעון "שיעור
הגירעון הופיע שבו המבוקר ברוח המפורטות המועצה

השוטף.";

 38 בסעיף (4)

 (א) קטן בסעיף (א)

השר רשאי להלן המנויים מהמקרים אחד "בכל יבוא הרישה במקום (1)

כאחד שניהם או חדשה מועצה או חדש מועצה ראש בחירת על להורות
למנות או ומועצה מועצה ראש למנות הבחירות, תאריך את ולקבוע
וערה למנות או מועצה, חברי להיות בשירים אנשים מתוך בלבד, מועצה
בלבד, המועצה תפקידי למילוי או והמועצה המועצה ראש תפקידי למילוי

המקרים:", ואלה
ראש כהונת סיום "על יבוא השר" לפני "והמליצה אחרי ,(3) בפסקה (2)

או"; המועצה

77 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ד, עמ' 111.
78 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשס"א, עמ' 809.
79 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשנ"ו, עמ' 904.
80 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"ג, עמ' 229.



מועצה,"; "ראש יבוא השר" ימנה "לא אחרי (ב), קטן בסעיף (3)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ב)

ועדה "מינוי
תפקידי למילוי
המועצה ראש

והמועצה

של הכספים ועדת באישור האוצר, ושר השר (א) 38א.
מקומית למועצה המתייחסים כללים בתקנות יקבעו הכנסת,
גירעון שיעור שוטף, גירעון שיעור יש השאר, בין שבה,
אספקת תשלומי גביית ושיעור ארנונה גביית שיעור מצטבר,

שיעורים).  זה (בסעיף מים
את השרים יקבעו (א) קטן סעיף לפי בתקנות (ב)
השר יפעל שבמסגרתם מדרגים, בשלושה השיעורים
את לקבוע הם ורשאים ,(3) עד (ו) בפסקאות כמפורט

חלקם: או כולם השיעורים
המקומית המועצה שבהגיע שיעורים (ו)
ועדה מינוי על להורות השר חייב יהיה אליהם
(בסעיף והמועצה המועצה ראש תפקידי למילוי

ועדה);  זה

המקומית המועצה שבהגיע שיעורים (2)

אליהם רשאי השר להורות על מינוי ועדה;
המקומית המועצה שבהגיע שיעורים (3)

ועדה. מינוי על השר, יורה לא אליהם
פעולות לענין יחולו (א) קטן סעיף לפי תקנות (ו) (ג)

לענין יחולו לא והם בלבד זה סעיף לפי השר
38(א). סעיף לפי השר פעולות

על יחולו זה סעיף לפי שנקבעו שיעורים (2)

על יחולו ולא בלבד זה סעיף לפי ועדה מינוי
המועצה ראש תפקידי למילוי ועדה מינוי
סעיף לפי המועצה תפקידי למילוי או והמועצה

38(א)."

ראש (בחירת המקומיות הרשויות "לחוק המילים עד הרישה ו4(א), בסעיף (5)
הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה1975"  תימחק, ואחרי "לועדה שמונתה לפי

והמועצה". המקומית המועצה ראש תפקידי "למילוי יבוא "38 סעיף הוראות
פקודת תיקון
העיריה מסי

הממשלה ומסי
 (פטורין)

מס' 11

76. בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 81 1938, בסעיף 3 
(1) בסעיף קטן(1)(1) , במקום "לנכסי מדינה;" יבוא " לנכסי המדינה, אלא אס כן

כאמור"; לנכסים נפרד סיווג (ג) קטן סעיף לפי בתקנות נקבע
יבוא: (ב), קטן סעיף אחרי (2)

לקבוע רשאים הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, ושר הפנים שר "(ג)
שהוא שימוש בהם עושה שהמדינה המרינה, לנכסי נפרדים סיווגים בתקנות
הרשויות יטילו אשר הכללית לארנונה מרביים סכומים וכן לה, ייחורי שימוש
רשאים כן עדכונם; בדבר וכללים כאמור הנכסים מסוגי אחד כל על המקומיות
היחס את לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת באישור האוצר, ושר הפנים שר
לבין בינם האמורים, הנכסים מסוגי אחד כל בשל יוטלו אשר הסכומים שבין
אפס." בסכום ארנונה תיקבע שלא ובלבד אחרים, נכסים לסוגי וביחס עצמם

81 ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשס"ג, עמ' 150.



התשל''ה וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות בחוק .77
 82 1975

(1) בסעיף 23, במקום "סעיף 143" יבוא "סעיפים 143 או 206" ואחרי "בפקודת
והמועצה,"; הרשות ראש תפקידי "למילוי יבוא המקומיות" המועצות

יבוא: 24ב סעיף אחרי (2)

חוק תיקון
הרשויות
המקומיות

ראש (בחירת
וסגניו הרשות
 וכהונתם)

24 מס'

מיוחדות "בחירות
מתמעטת במועצה

נחשלת או

לפי השר הוראת בשל לכהן בלבד, הרשות, ראש חדל (א) 24ב1.
המועצות לפקודת 38(א) סעיף או העיריות לפקודת 143(א) סעיף
בחירות  זה (בסעיף הרשות לראש רק בחירות יתקיימו המקומיות,
לפי השר שיקבע במועד נחשלת), או מתמעטת במועצה מיוחדות

האמורים. הסעיפים הוראות
נחשלת או מתמעטת במועצה מיוחדות בחירות על (ב)
המפורטים ובשינויים המחויבים בשינויים זה, חוק הוראות יחולו
בסעיף 24(ב)(2) עד (4) ו(ג), ואולם לענין זה יקראו את סעיף 24א(ג)
או מתמעטת "במועצה יבוא מיוחדות" "בבחירות שאחרי כך

נחשלת."

78. בחוק איגודי ערים, התשט"ו83 1955 
יבוא: 2 סעיף במקום (ו)

חוק תיקון
ערים איגודי

4 מס' 

איגוד "הקמת
ערים

רשאי האוצר, שר עם התייעצות לאחר הפנים, שר (א) .2

איגוד המקים), הצו  זה (בחוק ברשומות שיפורסם בצו להקים,
ערים.

בסעיף האמורה בסמכותו שימוש הפנים שר יעשה לא (ב)
איגוד הקמת בדבר חקירה עריכת על שציווה לאחר אלא (א) קטן
המרינה עובר אינו מחבריה אחד שלפחות וערה ידי על ערים
ידה; על שהוגש בתזכיר שעיין ולאחר החקירה) ועדת  זה (בסעיף
בין בדבר, הנוגעת מקומית רשות לבל אפשרות תיתן החקירה ועדת
האיגוד, בתחום להיכלל אמורה שאינה ובין להיכלל אמורה שהיא

בפניה."; טענותיה את להשמיע
בטלים;  5 עד 3 סעיפים (2)

 8 בסעיף (3)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (א)

"(ב1) הרשות המקומית תמנה לפחות מחצית מבין נציגיה במועצה מקרב
מקומית לרשות להתיר הפנים שר רשאי ואולם המקומית; הרשות עובדי
נציגה את למנות בלבד, אחד נציג ידי על במועצה מיוצגת להיות הזכאית
מחצית שלפחות ובלבד המקומית, הרשות עובדי מקרב שלא במועצה
איגוד שבתחום המקומיות הרשויות עובדי מקרב יהיו המועצה מחברי

הערים.";

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (ב)

עדיפה תהיה הערים, לאיגוד המועצה חברי שחבים האמון חובת "(ד)
אותם."; שמינתה המקומית הרשות כלפי חובתם על

82 ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"ג, עמ' 553.
83 ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשנ"ז, עמ' 42.



יבוא: 8 סעיף אחרי (4)

כללי ערים."מנהל לאיגוד כללי מנהל תמנה המועצה (א) 8א.

מנהל מינוי מחובת ערים איגוד לפטור רשאי הפנים שר (ב)
כן."; לעשות הצדקה אין הענין שבנסיבות ראה אם כללי

יבוא: 10 סעיף במקום (5)

סמכויות "ייחוד
ותפקידים

אחת כל של והתפקידים הסמכויות כל יהיו ערים לאיגוד .10

לסמכויותיו הקשורים בענינים שבתחומו המקומיות מהרשויות
תהיה האמורות המקומיות מהרשויות אחת וכל ולתפקידיו,
יהיו ולא האמורים מהענינים אחר בל לגבי מחובותיה משוחררת
דין, כל פי על בידה, שהיו והתפקידים הסמכויות לה נתונות

המקים."; בצו אחרת במפורש נקבע כן אם אלא אלה, בענינים
יבוא: 16א סעיף במקום (6)

הצו "תיקון
המקים

בבל המקים הצו הוראות את לתקן בצו, רשאי, הפנים שר 16א.
המקומיות לרשויות שניתנה לאחר ו16, 15 בסעיפים המפורט ענין
לאותו לצירוף המיועדות המקומיות לרשויות או האיגוד שבתחום
את להשמיע הזדמנות הענין, לפי ממנו, לפרישה או איגוד
זה סעיף לפי סמכותו את הפנים שר יפעיל לא ואולם טענותיהן;
אלא ,(1)16 ובסעיף (3) עד (1)15 בסעיף המפורטים מהענינים בענין

האוצר.''; שר עם התייעצות לאחר

הסיפה ובמקום חלקן" או "כולן יבוא (א)" קטן סעיף "לפי אחרי 16ב(ב), בסעיף (7)
את להשמיע הזדמנות להן "וניתנה יבוא התנגדות'' הביעו לא "והן במילים החל

טענותיהן";
בטל;  17 סעיף (8)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי 17א, בסעיף (9)

איגוד לגבי (א) קטן סעיף לפי ערים איגוד לפירוק צו הפנים שר יוציא לא "(ג)
ערים שהוקם לאחר יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) או שהרכב הרשויות
שר עם בהתייעצות אלא האמור, המועד לאחר השתנה שבתחומו המקומיות

האוצר.",

יבוא: 17ב סעיף אחרי (10)

"איגוד ערים
למלא המסרב
מסוימת חובה

17ב1. (א) סבר שר הפנים שאיגוד ערים נמנע ממילוי,חובה או
זה, חוק הוראות לפי לו שהוענקו או עליו שהוטלו עבודה מביצוע
הוראות לפי הפנים שר לאישור תקציב הצעת הגשת לרבות
בצו, הערים, מאיגוד לדרוש הוא רשאי אחר, דין כל לפי או ,11 סעיף
שיקבע התקופה בתוך העבודה, את לבצע או החובה את למלא

בצו.

בסעיף כאמור הצו הוראות אחר הערים איגוד מילא לא (ב)
מתאים אדם למנות השר רשאי בו, הקבועה התקופה בתוך (א) קטן
רשאי מתאים, ארם השר מינה העבודה; לביצוע או החובה למילוי
והוצאות שהשכר ולהורות לו שישולם השכר את לקבוע הוא

הערים."; איגוד מקופת ייפרעו העבודה



יבוא: 17ג סעיף אחרי (11)

הוראות "התלת
העיריות מפקודת

170ג2, 170(ב), 167ב, 167(ה), 142ג, עד 142א סעיפים הוראות לוד.
170ג3, 171, 191, 192, 203, 210 ו213 לפקודת העיריות" 84, והוראות
יחולו, האמורה לפקודה ו170ג3(ד) 167(ה) סעיפים לפי התקנות

ערים.", איגוד על המחויבים, בשינויים
 18 בסעיף (12)

(א) בפסקה (2), המילים "הכל בכפוף להוראות סעיף 17"  יימחקו;
יבוא: (2) פסקה אחרי (ב)

חברי של מינוים ודרכי מועצה לחברי לכהונה ופסלות בשירות תנאי (3)"

המועצה;

ערים, איגוד עובדי של העסקתם ותנאי תפקידיהם מינוים, דרכי (4)

ותקופת לכהונה, ופסלות כשירות תנאי גם  הכללי המנהל ולענין
כהונה."

79. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג85 1992
יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי ,8 בסעיף התשנ''ג), הסדרים חוק  זה (בסעיף

משמש שאינו נכס הנכס היה דין, כל והוראות (א) קטן סעיף הוראות אף על ''(ג)
ננוסח הדייר הגנת חוק לפי מוגן דייר שאינה פרטית חברה הוא בו והמחזיק למגורים,
הארנונה את המחזיק שילם ולא עסק),  זה (בסעיף התשל"ב861972 משולב],
המקומית הרשות רשאית חלקה, או כולה (א), קטן סעיף לפי עליו שהוטלה הכללית
שהתקיימו ובלבד הפרטית, בחברה השליטה מבעל הסופי הארנונה חוב את לגבות
בשינויים הכנסה, מס לפקודת 119א(א) בסעיף המנויות המיוחדות הנסיבות לגביו

 זה בסעיף המחויבים;
ערר השגה, להגשת המועד לגביו שחלף ארנונה, לתשלום חוב  סופי" ארנונה "חוב
או ערעור הליכי הוגשו ואם ערעור), הליכי  זה (בסעיף הענין לפי ערעור, או
ניתנת שאינה סופית החלטה או חלוט דין פסק מתן לאחר  אחרת תובענה

לערעור עוד;
התשנ"ט871999; החברות, בחוק כהגדרתה  פרטית" "חברה

הכנסה." מס לפקודת 119א בסעיף כהגדרתו  שליטה" "בעל

חוק תיקון
במשק הסדרים
(תיקוני המדינה
להשגת חקיקה
התקציב), יעדי

התשנ"ג1992 
7 מס' 

 התשל"ו881976 כללית), ארנונה קביעת על (ערר המקומיות הרשויות בחוק .80

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:
(תיקוני המדינה במשק הסדרים לחוק 8 בסעיף כהגדרתו  שליטה" ""בעל
הסדרים חוק  זה (בחוק התשנ"ג1992י8 התקציב), יעדי להשגת חקיקה

התשנ"ג);";

84  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשס"ד, עמ' 111.
85 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשס"ג, עמ' 386.
84 ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התשנ"ט, עמ' 98.
87 ס"ח התשנ"ט, עמי 189; התשס"ד, עמ' 29.
88 ס"ח התשל"ו, עמ' 252; התש"ס, עמ' 127.
89 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשס"ד, עמ' 127.

חוק תיקון
המקומיות הרשויות

קביעת על (ערר
כללית) ארנונה

 מס' 6



(2) אחרי סעיף 3(א)(3) יבוא:
שהוא  התשנ"ג הסדרים לחוק 8(ג) בסעיף כמשמעותו עסק הנכס היה (4)"

/ בירי נפרע הנכס אותו בשל הכללית הארנונה שחוב או שליטה בעל אינו
בנכס." המחזיק

הוראת  ארנונה
לשנת שעה

2004 הכספים

במשק הסדרים תקנות דין, בכל האמור אף על יחולו, 2004 הכספים בשנת (א) .81
המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 2000), התש"ס 90 2000 (בפרק זה 

 ואולם המחויבים, בשינויים התקנות),
בנקים "ולמעט המילים לפני  ומסחר" שירותים "משרדים, בהגדרה ,1 בתקנה (1)

לציבור,'' שירותים ניתנים שבהם דואר וסוכנויות דואר "סניפי יקראו ביטוח" וחברות
2.50/0 עד של שיעור "בתוספת המילים את יקראו לא החדש'' "הסכום ובהגדרה

ממנו",

"בתוספת המילים את יקראו לא ,(12) בפסקה ,6 ובתקנה ,(13) בפסקה ,5 בתקנה (2)

של 4.8%;

באדר "כ"ב יקראו "(2000 במרס 31) התש"ס ב' באדר ''כ''ד במקום 9(ג), בתקנה (3)

התשס"ד (15 במרס 2004)";

באדר "ז' יקראו (2000 בינואר 31) התש"ס בשבט "כ"ד במקום ,12 בתקנה (4)

;"(2004 בפברואר 29) התשס"ר
מקום, ובכל "2003 "הכספים יקראו "1999 "הכספים במקום בתקנות, מקום בכל (5)

."2004 "הכספים יקראו "2000 "הכספים במקום
 דין בכל האמור אף על (ב)

,2004 לשנת כללית ארנונה הטלת לענין מקומית רשות מועצת החלטת (1)

בסעיף המפורטים בשינויים לתקנות, בהתאם זה, חוק פרסום לפני שהתקבלה
;2004 הכספים בשנת בתוקפה תעמוד (א), קטן

הטלת בדבר החלטה ולפרסם לתקן, או לקבל רשאית מקומית רשות מועצת (2)
בשינויים לתקנות, להתאמתה שיידרש ככל ,2004 לשנת כללית ארנונה
תחילת (2004 בינואר 30) התשס"ד בשבט ז' יום עד (א) קטן בסעיף המפורטים
בינואר 1) התשס"ד בטבת ד ביום כאמור, החלטה תיקון או החלטה של תוקפה

.(2004

ז' מיום יאוחר לא דין, בכל האמור אף על תפורסם, (ב) קטן בסעיף כאמור החלטה (ג)
.(2004 בפברואר 29) התשס"ד באדר

חוק תיקון
הכבאות שירותי

 מס' 5

82. בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט91 1959,  סעיף 13  בטל.

חוק תיקון
הרשויות
המקומיות

משפטי) (ייעוץ
 מס' 5

83. בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו92 1975,  בסעיף 10, האמור בו
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן

ואיכות הפנים ועדת ובאישור המשפטים שר עם בהתייעצות הפנים, שר "(ב)

משפטי." ליועץ לכהונה ופסלות כשירות תנאי יקבע הכנסת, של הסביבה

90 ק"ת התש"ס, עמ' 270.
" ס"ח התשי"ט, עמ' 199; התשנ"ו, עמ' 40.
92 ס"ח התשל"ו, עמ' 24; התשנ"ט, עמ 118.



 התש"ן1989 הותיקים, האזרחים בחוק .84

יבוא: ותיק" "אזרח ההגדרה אחרי ,1 בסעיף (1)

שמפרסמת בפי בלבד, ישראליים לעובדים הממוצע, השכר  הממוצע" ""השכר
לסטטיסטיקה;"; המרכזית הלשכה
יבוא: (3) פסקה אחרי 9(ג), בסעיף (2)

אינו שהוא, מקור מכל הכנסותיו, כל שסך ותיק לאזרח רק תינתן ההנחה (4)"

להנחה; הבקשה הגשת לפני לאחרונה שפורסם כפי הממוצע השכר על עולה
הכנסות כל סך אם רק ההנחה תינתן אחד, ותיק מאזרח יותר בדירה גרים
מהשכר 1500/0 על עולה אינו שהוא, מקור מכל דירה, באותה המתגוררים

הממוצע;

את הכוללת המבקש, בירי חתומה בכתב בקשה פי על תינתן ההנחה (5)

לרשות המבקש שהגיש זה, לענין המקומית הרשות שקבעה והמסמכים הפרטים
פי על או מתגורר, הוא שבה המגורים דירת נמצאת שבתחומה המקומית
המפורטים התנאים לגביו מתקיימים כי המבקש של בכתב הצהרה

".(4) בפסקה

חוק תיקון
הותיקים האזרחים

6 מסי 

85. (א) תקנות לפי סעיף 143א  כנוסחן בסעיף 74(4)(ג) ותקנות לפי סעיף 38א כנוסחן
בסעיף 75(4)(ג) יותקנו בתוך 75 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

זה, לחוק (21)74 בסעיף כנוסחן העיריות, לפקודת 269 סעיף הוראות של תחילתן (ב)
.(2003 בינואר 1) התשס"ג בטבת כ"ז ביום

(ג) תחילתן של הוראות סעיפים 8(ב1) ו8א לחוק איגודי ערים, התשט"ו1955,
כנוסחם בסעיף 78(3)(א) ו(4) לחוק זה, בתום שישה חודשים מיום תחילתו של. חוק זה

התחילה). יום  זה (בסעיף
בסעיף כנוסחו התשט"ו955ו, ערים, איגודי לחוק 10 סעיף הוראות של תחילתן (ד)
צורך ראה אם הפנים, שר רשאי ואולם התחילה; מיום חודשים שישה בתום זה, לחוק (5)78

חודשים שישה על תעלה שלא בתקופה מסוים, ערים איגוד לגבי זו תקופה להאריך בכך,
נוספים.

מקומיות רשויות
התקנת חובת 
ותחילה תקנות

הרשות ראש לה ימנה גזבר, בה מועסק לא התחילה שביום מקומית רשות (א) .86
להאריך הפנים שר רשאי ואולם התחילה; מיום חודשים שלושה בתוך גזבר, המקומית
הרשות מועצת כי שנוכח ובלבד חודשים, שלושה על תעלה שלא נוספת בתקופה זו תקופה
לשם דרושה כאמור הארכה וכי גזבר למינוי הדרושות הפעולות כל את נוקטת המקומית

המינוי. הליך השלמת
בסעיף האמורה התקופה בתוך גזבר המקומית הרשות מועצת מינתה לא (ב)
לפקודת 167(ה) סעיף הוראות לפי גזבר תמנה כי בצו, מהמועצה, הפנים שר ידרוש (א), קטן
העיריות כנוסחן בסעיף 74(7)(ב) לחוק זה, או לפי הוראות סעיף 34א לפקודת המועצות
21 על תעלה ושלא שיקבע תקופה בתוך הענין, לפי זה, לחוק (2)75 בסעיף כנוסחן המקומיות,
מתאים ארם השר ימנה בו, שנקבעה התקופה בתוך הצו אחרי המועצה מילאה לא ימים,
פקודת לפי ההוראות כל כאמור המינוי על ויחולו גזבר, למנות המועצה חובת למילוי
ידי על הגזבר מינוי לענין החלות הענין, לפי המקומיות, המועצות פקודת לפי או העיריות

המחויבים. בשינויים המועצה,

93  ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשס"ד, עמ' 58.

מקומיות רשויות
והוראת תחולה

מעבר

ו



חוק תיקון
המדינה שירות
 (גמלאות)

44 מס'

הביטחון לכוחות צוברת פנסיה י': פרק

87. בחוק שירות המרינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל 94 1970 

 ו בסעיף (ו)

בסעיף כהגדרתו חדש סוהר "ולמעט יבוא בסופה "סוהר", בהגדרה (א)
108ב";

בסעיף כהגדרתו חדש שוטר "ולמעט יבוא בסופה "שוטר", בהגדרה (ב)

108ב";

חדש עובר "למעט יבוא בסופה הביטחון", שירותי "עובד בהגדרה 63א, בסעיף (2)
108ב"; בסעיף כהגדרתו הביטחון בשירותי

הכותרות: יבואו 106 סעיף אחרי (3)

"פרק ט'  איתחולה
סימן א'. עובדי המדינה":

יבוא: 108א סעיף אחרי (4)

הביטחון שירותי ועובד שוטר סוהר, ב': "סימן

הגדרות זה בפרק 08וב.

;(2003 בדצמבר 31) התשס"ד בטבת ו' יום  הקובע" "המועד
בתי פקודת לפי הסוהר בתי שירות עם שנמנה מי  חדש" "סוהר
הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב95 1971, לרבות סוהר מוסף זמני,
אחד בו שנתקיימו מי ולמעט הקובע, המועד אחרי שגויס

108ח; שבסעיף התנאים
בסעיף כהגדרתם  הביטחון" ו"שירותי הביטחון" שירותי "עובד

63א;

הביטחון, בשירותי המדינה עובד  הביטחון" בשירותי חרש ''עובד
המועד אחרי המינויים חוק לפי המדינה לשירות שהתמנה
הקובע, למעט מי שנתקיימו בו אחד התנאים שבסעיף 108ח;
"עובד ביטחון חדש"  סוהר חדש, שוטר חדש ועובד חדש בשירותי

הביטחון;
כהגדרתה ביטוח קופת שהיא לקצבה, גמל קופת  ביטוח" "קופת

הגמל; קופות בתקנות
חדשה ו"קרן מקיפה" חדשה ותיקה","קרן "קרן לקצבה", גמל "קופת

הגמל; קופות בתקנות כהגדרתן  כללית"
כללית, חדשה וקרן מקיפה חדשה קרן  חדשה" "קרן

חדשה; קרן או ותיקה קרן  פנסיה" "קרן

מוסף שוטר לרבות המשטרה, חיל עם שנמנה מי  חדש'' ''שוטר
אחר בו שנתקיימו מי למעט הקובע, המועד אחרי שגויס זמני,

התנאים שבסעיף 108ח:

94 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ד, עמ' 51.
95 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459; סייח התשס"ד, עמ' 42.



ביטחון עובד
חדש

ולניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות  הגמל" קופות "תקנות
קופות גמל), התשכ"ד96 1964.

 ואולם חדש, ביטחון עובד על יחולו לא זה חוק הוראות 108ג.

(1) הוראות סעיפים 63ז עד 63יב יחולו על עובר חדש
אחרות הוראות נקבעו כן אם אלא הביטחון, בשירותי
סעיף לפי בתקנות סעיפים באותם האמורים בענינים

108 ז;

זה. סימן הוראות עליו יחולו (2)

לעובד ביטוח
חדש ביטחון

בקופת או פנסיה בקרן מבוטח יהיה חדש ביטחון עובד 08וד.
זה. סימן להוראות בהתאם בשתיהן, או ביטוח

לקרן הפרשות
פנסיה

108ה. (א) בשל משכורתו של עובר ביטחון חדש ישולמו, מדי
כאמור ביטוח לקופת או פנסיה לקרן ,2004 ינואר בחודש החל חודש,

להלן: כמפורט סכומים (ב) קטן בסעיף
מהמשכורת בשיעור סכום  המדינה מאוצר (1)

לשיעור השווה החדש, הביטחון עובד של המבוטחת
מהמשכורת לקצבה גמל לקופת המרינה שמשלמת
חל שלא 107א בסעיף כאמור חדש עובד של המבוטחת

חוזה; או הסכם עליו
סכום  החדש הביטחון עובד של ממשכורתו (2)

הביטחון עובד של המבוטחת מהמשכורת בשיעור
המבוטחת מהמשכורת שמנוכה לשיעור השווה החדש,
יותר גבוה שיעור או ,0) בפסקה כאמור חדש עובר של
עובד זאת ביקש אם דין פי על הקבועה לתקרה עד

החדש. הביטחון
האמורים שהסכומים הביטוח, קופת או הפנסיה קרן (ב)

 תהיה לה ישולמו (א) קטן בסעיף
מבוטח להיות הרשאי חדש ביטחון עובד לגבי (1)

ביקש אם כאמור ותיקה קרן  דין פי על ותיקה בקרן
קופת או פנסיה קרן  זאת ביקש לא ואם העובר, זאת

;(2) בפסקה באמור ביטוח
חלה אינה (ו) שפסקה חדש ביטחון עובר לגבי (2)
ששיעורי ובלבד ביטוח, קופת או חדשה קרן  עליו
בסעיף האמור על יעלו לא המדינה מאוצר ההפרשה

קטן (א)(1).

 זה בסעיף (ג)

 המבוטחת" "המשכורת

הרכיבים  חדש וסוהר חרש שוטר לגבי (ו)
שהיו החדש, לסוהר או החדש לשוטר המשולמים
לשוטר הקובעת המשכורת בחישוב בחשבון מובאים
רכיבים בתוספת עליהם, חל זה שחוק לסוהר או

הממשלה, שקבעה

96 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302; התשס"ג, עמ' 1134.



רכיבים  הביטחון בשירותי חרש עובד לגבי (2)

שקבעה הביטחון בשירותי החדש לעובד המשולמים
הממשלה,

.8 בסעיף בהגדרתה  קובעת" "משכורת
קרן קביעת
או הפנסיה

הביטוח תכנית
עובד של

החדש הביטחון

בסעיף כאמור הביטוח תכנית או הפנסיה קרן (א) 108ו.
108ה(ב)(2) תיקבע בידי עובד הביטחון החדש על פי שיקול דעתו

הבלעדי.

תימסר עבודתו, תחילת לפני ימים מ30 יאוחר לא (ב)
להלן: האמור כל את שתכלול הודעה החדש הביטחון לעובד

לפי ביטוח בקופת או חדשה בקרן לבחור זכותו (ו)
דעתו; שיקול

השונות הפנסיוניות האפשרויות על פרטים (2)

או הפנסיה קרן על פרטים זה ובכלל לפניו, העומדות
(ג); קטן בסעיף כאמור שנבחרו הביטוח קופת

או פנסיה קרן יבחר לא אם עליו שיחולו ההוראות (3)

(ג). קטן בסעיף כאמור ביטוח, קופת
לפי הפנים, לביטחון המשרד או הממשלה ראש משרד (ג)

שבה ביטוח קופת או פנסיה קרן יקבעו האוצר, שר בהסכמת הענין,
 מבוטחים יהיו.

בה; מבוטח להיות שבחר חדש ביטחון עובד (1)

בקופת או בקרן בחר שלא חדש ביטחון עובר (2)

בשל התשלומים תחילת למועד עד אחרות, ביטוח,
108ה. בסעיף כאמור משכורתו

בשיםתקנות יקבע, הכנסת של הכספים ועדת באישור האוצר שר 108ז.
שירות הסוהר, בתי שירות המשטרה, של המיוחדים לצרכים לב
הוראות מיוחדים, ולתפקידים למודיעין והמוסד הכללי הביטחון
חדשים, ביטחון עובדי של הפנסיוני לביטוח הנוגעים בענינים
לגמלאות שפרש חדש ביטחון לעובד גמלאות תשלום לענין לרבות
לפני גיל הפרישה כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד97 2004;
ייקבעו הביטחון בשירות חדשים עובדים לענין כאמור תקנות
 וסוהרים שוטרים ולענין הממשלה, ראש עם בהתייעצות

הפנים. לביטחון השר עם בהתייעצות
לתחולת סייג

זה סימן
הענין, לפי יחולו, זה חוק הוראות זה, סימן הוראות אף על 108ח.
אחד כל יראו ולא ,(6) עד (ו) בפסקאות מהמפורטים אחד כל על
חדש, כשוטר או הביטחון בשירותי חדש כעובד חדש, כסוהר מהם

הענין: לפי

מועסק היה הקובע שבמועד הביטחון שירותי עובד (1)

סעיף של (ג) עד (א) משנה בפסקאות מהמפורטים אחד לפי
לאחר המינויים חוק לפי המדינה לשירות ונתמנה 107ב(2),

הקובע, המועד

97 ס"ח התשס"ד, עמ' 46.



 (2) עובד שירותי הביטחון שבמועד הקובע היה מועסק
המרינה לשירות ונתמנה המינויים לחוק 40 סעיף לפי בחוזה
בו שהתקיימו ובלבד הקובע, המועד לאחר האמור החוק לפי
כאמור כללים זה; לענין בכללים האוצר שר שיקבע התנאים

ברשומות; פרסום טעונים אינם

אלה: כל בו שמתקיימים חרש ביטחון עובד (3)

(א) במועד הקבוע הוא היה מועסק אצל מעביד ששר
 זו (בפסקה 86 סעיף לפי בהסכם עמו התקשר האוצר
במועד לגביו חלו זה הסכם והוראות הקודם), המעביד

הקובע,

כעובד לשרת החל הוא הקובע המועד לאחר (ב)
חדש; ביטחון

המעביד אצל עבודתו בין הפסקה היתה לא (ג)

הקודם לבין תחילת שירותו כעובד ביטחון חדש:
המעביד אצל עבודתו עקב לקצבה יצא לא הוא (ד)

הקודם;
סוהר שהיה מי חרש, שוטר להיות וחזר שוטר שהיה מי (4)

הביטחון, שירותי עובד שהיה מי או חדש, סוהר להיות וחזר
שהוראות ובלבד הביטחון, בשירותי חדש עובד להיות וחזר
היתה ולא לפחות שנים עשר של תקופה עליו חלו זה חוק

שנתיים, על העולה לתקופה בשירותו הפסקה
אלה: כל בו שמתקיימים חדש ביטחון עובד (5)

שוטר, המדינה, עובר היה הוא הקובע במועד (א)
לפי לישראל הגנה בצבא המשרת חייל או סוהר

קבע, לשירות התחייבות
הקבע שירות חוק הוראות או זה חוק הוראות (ב)
משולב], [נוסח (גמלאות) לישראל הגנה בצבא
התשמ"ה98 1985 ,למעט פרק ד'1 שבו, לפי הענין, חלו

לפחות; חודשים ושניים ארבעים של תקופה עליו
כעובר לשרת החל הוא הקובע המועד לאחר (ג)

ביטחון חדש:
בין חורשים שישה על העולה הפסקה היתה לא (ד)
שבו המועד לבין (א) משנה בפסקת כאמור שירותו
את גם יראו זה לענין חדש, ביטחון כעובד לשרת החל
לעבוד הביטחון בשירותי חדש עובד החל שבו המועד
תחילת כמועד המינויים לחוק 40 סעיף לפי בחוזה

חדש; ביטחון כעובר שירותו
בפסקת באמור שירותו עקב לקצבה יצא לא הוא (ה)

(א); משנה

98 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ד, עמ' 56.



מעבר הסדרי
צוברת לפנסיה
ביטחון לעובד

המזכים התנאים בו שהתקיימו חדש ביטחון עובד (6)

,28 ,27 ,26 ,23 ,(3) או (2)15 סעיפים לפי בקצבה או במענק
108ז. סעיף לפי תקנות שהותקנו לפני ,78 או 77(ה)

בו שנתקיימו ביטחון עובד על יחולו לא זה חוק הוראות 108ט.
ביטחון כעובד אותו ויראו ו(2), (1) בפסקאות המפורטים התנאים

חדש:

לפי חדש ביטחון עובד להיות בקשה הגיש הוא (1)

לא זה חוק הוראות כי ביקש זה ובכלל זה, סימן הוראות
יחולו עליו:

האוצר שר שקבע לתקנות בהתאם אושרה בקשתו (2)

זכאות לענין לרבות הכנסת, של הכספים ועדת באישור
למועד קודמות שירות תקופות בעבור פנסיוני ביטוח לרכוש
האמורה; התקופה בשל לתגמול וזכאות הבקשה הגשת
 הביטחון בשירות עובדים לענין ייקבעו, כאמור תקנות
 וסוהרים שוטרים ולענין הממשלה, ראש עם בהתייעצות

הפנים."; לביטחון השר עם בהתייעצות
הכותרת: תבוא 109 סעיף לפני (5)

כלליות''. הוראות י': "פרק

חוק תיקון
הקבע שירות
הגנה בצבא

(גמלאות) לישראל
18 מס 

ו

\

התשמ"ה משולב], [נוסח (גמלאות) לישראל הגנה בצבא הקבע שירות בחוק .88
99 99 1985

 1 בסעיף (1)

השיפוט לחוק 1 בסעיף "כהגדרתו יבוא "חייל" אחרי "חייל", בהגדרה (א)
הצבאי, התשט"ו100 1955 (בחוק זה  חוק השיפוט הצבאי)'', ובסופו יבוא

67א"; בסעיף כהגדרתו חדש, חייל "למעט
התשט''ו1955" הצבאי, השיפוט "חוק במקום הצבא", "פקודות בהגדרה (ב)

הצבאי", השיפוט "חוק יבוא
יבוא: 67 סעיף אחרי ,(2)

''פרק ד'1: חייל חדש
הגדרות\ זה בפרק 67א.

 "המועד הקובע"  יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);
(גמלאות) המדינה שירות חוק  (גמלאות)" המדינה שירות "חוק

[נוסח משולב], התש"ל101 1970:

הצבאי, השיפוט לחוק 1 בסעיף כהגדרתו חייל,  חדש" "חייל
חייל למעט הקובע, המועד אחרי קבע לשירות שהתחייב
והמשרת הקובע, המועד לפני לראשונה קבע לשירות שהתחייב
התנאים אחד בו שהתקיים וחייל הקובע מהמועד ברציפות

67ז; בסעיף (4) עד (1) בפסקאות המפורטים

99 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ד, עמ' 56.
100 ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשס"ד, עמ' 10.
101 סייח התש"ל, עמ' 65; התשס"ד, עמ' 130.



חדש חייל

"קופת ביטוח"  קופת גמל לקצבה, שהיא קופת ביטוח כהגדרתה
הגמל קופות בתקנות

חדשה ו"קרן מקיפה" חדשה "קרן ותיקה'', "קרן לקצבה", גמל "קופת
הגמל; קופות בתקנות כהגדרתן  כללית''

קרן או מקיפה חדשה קרן ותיקה, קרן ביטוח, קופת  פנסיה'' "קרן
חדשה כללית:

ולניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות  הגמל" קופות "תקנות
קופות גמל), התשכ"ד102 1264.

עליו יחולו ואולם חדש, חייל על יחולו לא זה חוק הוראות 67ב.
זה. פרק הוראות

לחייל ביטוח
חדש

פרק להוראות בהתאם פנסיה בקרן מבוטח יהיה חדש חייל 67ג.
זה.

לקרן הפרשות
פנסיה

החל חודש, מדי ישולמו, חדש חייל של משכורתו בשל (א) 67ד.
סכומים (ב) קטן בסעיף כאמור פנסיה לקרן ,2004 ינואר בחודש

להלן. כמפורט
מהמשכורת בשיעור סכום  המרינה מאוצר (1)

שמשלמת לשיעור השווה החדש, החייל של המבוטחת
של המבוטחת מהמשכורת לקצבה גמל לקופת המדינה
המדינה שירות לחוק 107א בסעיף כאמור חדש עובר

חוזה, או הסכם עליו חל שלא (גמלאות)
בשיעור סכום  החרש החייל של ממשכורתו (2)

השווה החדש, החייל של המבוטחת מהמשכורת
חדש עובד של המבוטחת מהמשכורת שמנוכה לשיעור
לתקרה עד יותר גבוה שיעור או (ו), בפסקה כאמור

החדש. החייל זאת ביקש אם דין, פי על הקבועה
ישולמו (א) קטן בסעיף האמורים שהסכומים הפנסיה קרן (ב)

 תהיה לה,
ותיקה בקרן מבוטח להיות הרשאי חרש חייל לגבי (1)

החייל זאת ביקש אם כאמור, ותיקה קרן  דין פי על
כאמור פנסיה קרן  זאת ביקש לא ואם החדש,

;(3) בפסקה
התחייב שבו למועד שבסמוך חדש חייל לגבי (2)

של לתקופה ביטוח בקופת מבוטח היה קבע לשירות
אם האמורה, הביטוח קופת  יותר או חורשים שלושה
ביקש זאת החייל החדש, ואם לא ביקש זאת  קרן

;(3) בפסקה כאמור פנסיה
חלות אינן ו(2) (ו) שפסקאות חרש חייל לגבי (3)

עד 67ה, בסעיף כאמור מקיפה חדשה קרן  עליו
הסכומים ויתרת דין, פי על המותר המרבי לשיעור

סעיף. באותו כאמור כללית, חדשה לקרן ישולמו

102 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302 : התשס"ג, עמ' 1134.



 זה בסעיף (ג)

שהיו חדש לחייל המשולמים הרכיבים  המבוטחת" "המשכורת
זה שחוק לחייל הקובעת המשכורת בחישוב בחשבון מובאים
האוצר ושר הביטחון שר שקבעו רכיבים ובתוספת עליו, חל

כאחד;

.5 בסעיף כהגדרתה  הקובעת" "המשכורת
קרן קביעת
של הפנסיה
החדש החייל

67ה. (א) קרן הפנסיה כאמור בסעיף 67ד(ב)(3) תיקבע בידי
הבלעדי. דעתו שיקול פי על החדש החייל

שירותו תחילת לפני חודשים משלושה יאוחר לא (ב)
האמור כל את שתכלול הורעה החדש לחייל תימסר קבע, בשירות

להלן

דעתו; שיקול לפי פנסיה בקרן לבחור זכותו (1)

השונות הפנסיוניות האפשרויות על פרטים (2)

הפנסיה קרן על פרטים זה ובכלל לפניו, העומדות
(ג); קטן בסעיף כאמור שנבחרה

פנסיה, קרן יבחר לא אם עליו שיחולו ההוראות (3)

(ג). קטן בסעיף באמור
פנסיה קרן יקבע האוצר, שר בהסכמת הביטחון, משרד (ג)

 מבוטחים יהיו שבה

בה; מבוטח להיות שבחר חדש חייל (1)

למועד עד אחרת בקרן בחר שלא חדש חייל (2)
בסעיף כאמור משכורתו בשל התשלומים תחילת

67ר.

הכנסת,תקנות של הכספים ועדת באישור האוצר ושר הביטחון שר 67ו.
לישראל, הגנה צבא של המיוחדים לצרכים לב בשים יקבעו,
חרשים, חיילים של הפנסיוני לביטוח הנוגעים בענינים הוראות
גיל לפני לגמלאות שפרש חדש לחייל גמלאות תשלום לענין לרבות

הפרישה, כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד2004.
לתחולת סייג

זה פרק
על הענין, לפי יחולו, זה חוק הוראות זה, פרק הוראות אף על 67ז.
מהם אחד כל יראו ולא ,(4) עד (1) בפסקאות מהמפורטים אחד כל

חדש: כחייל
אלה: כל בו שמתקיימים חדש חייל (1)

ששר מעביד אצל מועסק היה הוא הקובע במועד (א)
 זו (בפסקה 38 סעיף לפי בהסכם עמו התקשר האוצר
במועד לגביו חלו זה הסכם והוראות הקודם), המעביד

האמור,

כחייל לשרת החל הוא הקובע המועד לאחר (ב)
חדש,

המעביד אצל עבודתו בין הפסקה היתה לא (ג)

הקודם לבין תחילת שירותו כחייל חדש:



המעביר אצל עבודתו עקב לקצבה יצא לא הוא (ד)
הקודם;

שהוראות ובלבד חדש, חייל להיות וחזר חייל שהיה מי (2)

היתה ולא לפחות שנים עשר של לתקופה עליו חלו זה חוק
שנתיים; על העולה לתקופה בשירותו הפסקה

אלה; כל בו שמתקיימים חדש חייל (3)

המדינה, עובד או חייל, היה הוא הקובע במועד (א)
המדינה שירות בחוק כהגדרתם סוהר או שוטר

(גמלאות);

המדינה שירות חוק הוראות או זה חוק הוראות (ב)
עליו חלו הענין, לפי שבו, ט' פרק למעט (גמלאות),

לפחות; חודשים ושניים ארבעים של תקופה

כחייל לשרת החל הוא הקובע המועד לאחר (ג)
חדש;

בין חודשים שישה על העולה הפסקה היתה לא (ר)
שבו המועד לבין (א) משנה בפסקת כאמור שירותו

חדש; כחייל לשרת החל
בפסקת כאמור שירותו עקב לקצבה יצא לא הוא (ה)

(א); משנה

או במענק המזכים התנאים בו שהתקיימו חדש חייל (4)

בקצבה לפי סעיפים 10(א)(2) או (3), 22, 23, 23א או 24, לפני
67ו. סעיף לפי תקנות שהותקנו

מעבר הסדרי
צוברת לפנסיה

לחייל

התנאים בו שנתקיימו חייל על יחולו לא זה חוק הוראות 67ח.
חדש: כחייל אותו ויראו ו(2), (ו) בפסקאות המפורטים

סימן הוראות לפי חדש חייל להיות בקשה הגיש הוא (ו)
עליו; יחולו לא זה חוק הוראות כי ביקש זה ובכלל זה,

הביטחון, שר שקבע לתקנות בהתאם אושרה בקשתו (2)

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור האוצר, שר בהסכמת
תקופות בעבור פנסיוני ביטוח לרכוש זכאות לענין לרבות
בשל לתגמול וזכאות הבקשה הגשת למועד שקדמו שירות

האמורה. התקופה
בתנאי חייל

קבע
הכספים ועדת ובאישור האוצר, שר בהסכמת הביטחון שר 67ט.
המשרת חייל יראו זה סימן לענין כי לקבוע רשאי הכנסת, של
שירות בתנאי קבע אחרי המועד הקובע, בחייל חדש, ויחולו עליו
שר שקבע כפי הכל בתנאים, או כללי באופן זה, סימן הוראות
צבאי שירות  קבע" בתנאי "שירות זה, לענין כאמור; הביטחון
החייל את מזכה זה שירות אם קבע, לשירות התחייבות לפי שלא
התחייבות לפי המשרתים חיילים של לשברם המקביל בשכר

קבע." לשירות



שירות חוק
(גמלאות) המרינה
מעבר הוראות 

89. (א) כל עוד לא קבעה הממשלה, לפי הוראות סעיף 108ה(ג)(2) לחוק שירות המדינה
(גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל140 1970 (בסעיף זה  חוק שירות המרינה (גמלאות)),
כנוסחו בסעיף 87(4) לחוק זה, את הרכיבים שיהוו את המשכורת המבוטחת של עובד חדש
את הביטחון בשירותי החדש העובד שלי המבוטחת המשכורת תבלול הביטחון, בשירותי
של תחילתו ערב בפועל, בחשבון מובאים שהיו לאלה והמקבילים לו המשולמים הרכיבים
המדינה שירות שחוק הביטחון שירותי עובד של הקובעת המשכורת בחישוב זה, חוק

עליו. חל (גמלאות)

(גמלאות), המדינה שירות לחוק 108ז סעיף לפי האוצר, שר קבע לא עוד בל (ב)
שפרש חדש ביטחון לעובר גמלאות תשלום לענין הוראות זה, לחוק (4)87 בסעיף כנוסחו
עובד רשאי התשס"ד2004, פרישה, גיל בחוק כהגדרתו הפרישה גיל לפני לגמלאות
שירות בחוק ה' פרק הוראות לפי עליו חל שהיה הפרישה בגיל לפרוש החרש הביטחון

עליו. חלות היו האמור החוק הוראות אילו (גמלאות), המדינה

(4)87 בסעיף כנוסחו (גמלאות), המדינה שירות לחוק 108ו סעיף הוראות אף על (ג)

[נוסח (גמלאות) לישראל הגנה בצבא הקבע שירות בחוק 67ה סעיף והוראות זה, בחוק
משולב], התשמ"ה105 1985 (בסעיף זה  חוק שירות הקבע) כנוסחו בסעיף 88(2) בחוק זה,
או בעבודתו שהתחיל החדש, לחייל או החרש הביטחון לעובד למסור שיש ההודעה
ככל מוקדם לו תימסר (2004 באוקטובר (ו התשס"ה בתשרי ט"ז יום לפני הענין, לפי בשירותו,

שירותו. תחילת ממועד יאוחר ולא האפשר

יועברו הביטוח לקופת או פנסיה לקרן המועברים הסכומים 2004 הכספים בשנת (ד)
סכומים זה; בחוק כנוסחם הקבע שירות חוק לפי או (גמלאות) המרינה שירות חוק לפי
הפרשי בתוספת ישולמו המשכורת, תשלום ממועד ימים 45 בתוך שולמו שלא כאמור
מסוג חוב איגרות על המשתלמת הריבית בשיעור למדד, צמודה ריבית ובתוספת הצמדה

בפועל. הועברו שבו למועד ועד האמור מהמועד "ערד'',

 זה בסעיף (ה)

כנוסחו (גמלאות), המדינה שירות לחוק 108ה(ג) בסעיף כהגדרתה  המבוטחת" "המשכורת
זה; לחוק 87 בסעיף

(גמלאות); המדינה שירות לחוק 63א1 בסעיף כמשמעותה  הקובעת" "המשכורת
כהגדרתם  הביטחון" שירותי ו''עובד הביטחון" בשירותי חדש "עובד חדש", ביטחון "עובד

זה. לחוק 87 בסעיף בנוסחו (גמלאות), המרינה שירות לחוק 08וב בסעיף

שונות י"א: פרק

חוק תיקון
יום חינוך ארוך
העשרה ולימודי

2 מס' 

90. בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז106 1997 (בפרק זה  חוק יום חינוך
"התשס"ו". יבוא "התשס"ד" במקום 4(א), בסעיף ארוך),

104 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ד, עמ' 130.
105 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ד, עמ' 135.
106 ס"ח התשנ"ז, עמ' 204; התשנ"ט, עמ' 114.



ביום זה, לחוק 90 בסעיף כנוסחו ארוך, חינוך יום לחוק 4(א) סעיף של תחילתו (א) .91
תחילתה של שנת הלימודים התשס"ד.

זה, חוק של תחילתו ערב כנוסחו ארוך חינוך יום לחוק 4(א) סעיף הוראות אף על (ב)
עד התשס"ד הלימודים שנת של תחילתה שמיום בתקופה יחולו לא האמור החוק הוראות
ובשכונות ביישובים יחולו ארוך חינוך יום חוק הוראות ואולם זה, חוק של תחילתו יום

זה. חוק של תחילתו יום לפני האמור הסעיף לפי בצו השר שקבע

חינוך יום חוק
ולימודי ארוך

תחילה  העשרה
תחולה ואי

חוק92. בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג107 1993, אחרי סעיף 14 יבוא: תיקון
החומרים

 המסוכנים
5 מסי

"היטל על סילוק
חומרים פסולת

מסוכנים

14א. .(א) בסעיף זה
בחזקתו, שבבעלותו, מי  מסוכנים חומרים פסולת לענין "מחזיק",

מסוכנים; חומרים פסולת מצויה בפיקוחו או בהשגחתו
במקום הנעשה מאלה, אחד כל  מסוכנים חומרים פסולת לענין "סילוק",

דין: פי על לכך המיוער
מסוכנים; חומרים פסולת הטמנת (ו)

הקרקע, לתת מסוכנים חומרים פסולת החדרת (2)

(3) שריפת פסולת חומרים מסובנים בדרך שאין בה הפקת
משאבים;

"פסולת חומרים מסוכנים"  חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן,
דין. כל הוראות פי על לסלקו שיש או לסילוק מיועד או המסולק

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור האוצר שר כהסכמת השר, (ב)

שמחזיק מי על שיוטל מסוכנים, חומרים פסולת סילוק על היטל יקבע
מניעת לשם והכל כאמור, פסולת שמסלק או מסוכנים חומרים בפסולת
מיחזור הליכי לעודד וכדי צמצומה, או מסוכנים חומרים פסולת היווצרות

ממנה. משאבים הפקת או כאמור פסולת של השבה או
שיעור את השאר, בין השר, יקבע (ב) קטן סעיף לפי בתקנות (ג)

כאמור לקבוע, הוא ורשאי גבייתו, ודרכי הצמדתו תשלומו, אופן ההיטל,
 קטן סעיף באותו

באלה: השאר בין בהתחשב, שונים, היטל שיעורי (1)

המסוכנים; החומרים פסולת כמות או סוג (א)

הסילוק; ואופן המיוער הסילוק מקום (ב)

ולסביבה; לארם הסיכון מידת (ג)

חומרים בפסולת לטיפול ישימות חלופות קיום (ד)
מסוכנים, לפי עדיפותן מבחינה סביבתית:

שונים. פסולת מסלקי לסוגי פטור (2)

(ד) על גביית היטל לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)108."

107 ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשס"ב, עמ' 139.



לענין תקנות
החומרים חוק
 המסוכנים

תחילה

כנוסחו התשנ"ג1993, המסוכנים, החומרים לחוק 14א סעיף לפי תקנות של תחילתן .93
זה. חוק של פרסומו יום לפני תהיה לא זה לחוק 93 בסעיף

חוק תיקון
 התקציב יסודות

30 מס'

יבוא: 33א סעיף אחרי התשמ"ה1985"", התקציב, יסודות בחוק .94

"חובת דיווח
מתוקצב גוף של

שנקבעו נתמך וגוף
הממשלה ידי על

בקופה הממשלה ידי על שנקבעו נתמך וגוף מתוקצב גוף (ו) 33א1.
ימסרו ,(2) בפסקה המפורטים החוקים סעיפי לענין ציבורית
שייקבעו ובאופן במועד ,(3) בפסקה כמשמעותו לממונה
ובו וחשבון דין הכנסת, של הכספים ועדת באישור בתקנות,
שהם תפקיד בעל או עובד כל של שכרו תנאי על מלא פירוט
החוקים אחד הוראות לפי פרישה לקצבת הזכאי מעסיקים

לגביו. החל (2) בפסקה האמורים
:(1) פסקה לענין החוקים ואלה (2)

משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות בחוק 35 סעיף
התש"ל110 1970 (להלן  חוק הגמלאות);

לישראל הגנה בצבא הקבע שירות בחוק 33 סעיף
(גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה111 1985 (להלן  חוק

קבע); למשרתי הגמלאות
ולבני מילואים לחיילי קצבאות תשלום בחוק 7 סעיף
משפחותיהם, התשס"ב112 2003 (להלן  חוק תשלום

מילואים). לחיילי קצבאות
 זה בסעיף (3)

מאלה. אחד כל  "ממונה"
תשלום על ממונה להיות מישמונה  הגמלאות חוק לענין

האמור; לחוק 5 סעיף לפי הגמלאות
לממונה שמונה מי  קבע למשרתי הגמלאות חוק לענין

האמור; לחוק 43 סעיף לפי גמלאות תשלום על
שמונה מי  מילואים לחיילי קצבאות תשלום חוק לענין
לחוק 10(א) סעיף לפי הקצבאות תשלום על כממונה

האמור."

חוק תיקון
 הגרעון הפחתת

6 מס'

95. בחוק הפחתת הגרעון, התשנ"ב113 1992 
התקציבית"; ההוצאה "והגבלת יבוא הגרעון" "הפחתת אחרי החוק, בשם (ו)

 5 בסעיף (2)

(א) בפסקה (2), במקום "עד 3%" יבוא "עד 4%":
יבוא: (3) פסקה במקום (ב)

על יעלה לא שנה שמדי באופן  ואילך 2005 התקציב בשנות (3)"

;".3%

108 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374 ועמ' 1399; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.
109 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשס"ג, עמ' 495.
110 ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ד, עמ' 130.

111 ס"ח התשמ"ה, עמ' 142; התשס"ד, עמ' 135.
112 ס"ח התשס"ב, עמ' 400.

113 ס"ח התשנייב, עמ' 45; התשנ"ד, עמ' 42; התשנ"ז, עמ' 60; התש"ס, עמ' 98; התשס"ב, עמ' 171 ועמ'
.443



יבוא: 5 סעיף אחרי (3)

"סכום ההוצאה
בשנים הממשלתית

2010 עד 2005

2005 התקציב משנות אחת בכל הממשלתית ההוצאה סכום .6

עד 2010, לא יעלה בשיעור העולה על 1% ביחס לסכום ההוצאה
המחירים למרד צמוד כשהוא לה, שקדמה בשנה הממשלתית
שסכום ובלבד לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן
לאותה שנקבע הגרעון משיעור לחריגה יגרום לא כאמור ההוצאה
 הממשלתית" ההוצאה "סכום זה, לענין זה; חוק הוראות לפי שנה
שנתי, תקציב בחוק הנקבע ברוטו, הממשלתית, ההוצאה סכום
החזר שאינו בלבד קרן חובות החזר ולמעט אשראי, מתן לרבות

לאומי." לביטוח למוסד כאמור חובות

והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים בחוק .96
הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א114 2001, בסעיף 23, במקום "י"ט בטבת התשס"ה

."(2006 בדצמבר 31) התשס"ז בטבת "י' יבוא "(2004 בדצמבר 31)

חוק תיקון
במשק ההסדרים
לשנת המדינה
 2001 הכספים

3 מס'

(2001 לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים בחוק .97
בסעיף התשס"א52001", פרטיות), חוק בהצעות שמקורה חקיקה של והתליה ביטול (תיקון,
20 (א)(1),  במקום "י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)" יבוא "כ"ב בטבת התשס"ח

."(2007 בדצמבר 31)

חוק תיקון
במשק ההסדרים
(תיקוני המדינה
להשגת חקיקה
התקציב יעדי
(2001 לשנת
ביטול (תיקון,
של והתליה

שמקורה חקיקה
בהצעות

 פרטיות) חוק
4 מס'

98. בחוק המים, התשי"ט116 1959, בסעיף 35א 
מכל "מים יבוא קולחיך "מי במקום תשתית", "שירותי בהגדרה (א), קטן בסעיף 0)

מטרה"; ולכל סוג

ובה, ,"(3)" תסומן המים" נציב "הוראת במילים החל הסיפה, (ב), קטן בסעיף (2)
בצרכניו". "או יבוא הורה" "שעליו אחרי

חוק תיקון
המים  מס' 18

 זה בסעיף (א) .99

"אבנר" ו"הרשות"  כהגדרתם בסעיף 2 לחוק תנאי תחרות:
בעתיד, לצבור צפוי שאבנר התחייבויות לרבות  אבנר" "התחייבויות

לתקופת הסדרים מבוקרת, תחרות בתנאי (ביטוח מנועי רכב ביטוח חוק  תחרות" תנאי "חוק
מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז117 1997;

"מדד"  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
בעתיד; לצבור צפוי שאבנר נכסים לרבות  אבנר" "נכסי

יחוב שבהם מס סכומי וכן ,2004 המס בשנת אבנר יחוב שבהם מס סכומי  המס" "סכומי
האמורה; המס שנת לאחר אף זה סעיף הוראת לפי כספים העברת בשל

התחייבויותיו, כלל לבין אבנר נכסי כלל בין חיובי הפרש  אקטוארי" "עודף

סכומים העברת
לקרנית מאבנר
לאוצר ומקרנית

המדינה

114 ס"ח התשס"א, עמ' 227 ועמ' 233; התשס"ב, עמ' 146 ועמ' 167.
115 ס"ח התשס"א, עמ' 236; התשס"ד, עמ' 98.
116 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ג, עמ' 197.
117 ס"ח התשנ"ז, עמ' 205; התשס"א, עמ' 228.



תחרות. תנאי לחוק 10א בסעיף כהגדרתה  "קרנית"
של סכום לקרנית אבנר יעביר (2004 בנובמבר 50) התשס''ד בכסלו י''ז יום עד (ב)
1,200 מיליון שקלים חדשים, בניכוי סכומי המס, ואולם אם עלה סכום העודף האקטוארי
חרשים, שקלים מיליון 200,ו על (ג) קטן סעיף הוראת לפי הרשות עליו שדווחה כפי באבנר
מ600,ו יותר לא אך האקטוארי, העודף סכום את האמור המועד עד לקרנית אבנר יעביר

מיליון שקלים חדשים, בניכוי סכומי המס.
לשר הרשות תדווח (2004 בספטמבר (ו התשס"ד באלול ט"ו מיום יאוחר לא (ג)

באבנר. האקטוארי העורף סכום על האוצר
סמוך (א) קטן סעיף הוראת לפי שקיבלה הסכום את המרינה לאוצר תעביר קרנית (ד)

.(2004 בדצמבר 5) התשס"ה בכסלו כ"ב מיום יאוחר ולא קבלתו, לאחר

תנאי לחוק 10ה סעיף לפי התחייבויותיו ויתרת אבנר נכסי של העברה בוצעה (ה)
ההפרש את לקרנית המדינה תעביר מועד, באותו נכסיו על אבנר התחייבויות ועלו תחרות,
המדינה, לאוצר קרנית שהעבירה הסכום מגובה יותר לא אך לנכסיו, אבנר התחייבויות שבין
הסכום העברת במועד הידוע המדד מן הצמדה, הפרשי בתוספת (ד) קטן סעיף הוראת לפי
זה סעיף הוראות לפי הסכום העברת במועד הידוע המדד לעומת המדינה לאוצר כאמור

לקרנית, ובתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

קביעת לענין כהוצאה תוכר לא זה סעיף לפי לקרנית מאבנר סכומים העברת (ו)
דין. כל לפי במס אבנר של חבותו

חוק תיקון
לנפגעי פיצויים
דרבים תאונות

 מס' 18

100. בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה118 1975, סעיף 17ב  בטל.

פיצויים חוק
תאונות לנפגעי
תחולה  דרבים

תחילתו ערב כנוסחו התשל"ה975ו, דרכים, תאונות לנפגעי פיצויים לחוק 7וב סעיף .101
ביטוח פקודת לפי מבטח שהוציא פוליסות בער המשתלמים ביטוח דמי על יחול זה, חוק של
רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל119 1970, אשר נכנסו לתוקף לא יאוחר מיום ז' באדר

.(2004 בפברואר 29) התשס"ד

חוק תיקון
מחירי על פיקוח

ושירותים מצרכים
 מס' 2

102. בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו120 1996 

 1 בסעיף (1)

כל וכן אשראי, או הספקה תנאי "לרבות יבוא בסופה "מחיר", בהגדרה (א)
כרי בו שיש הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור השרים שקבעו אחר, תנאי
או פיקדון תנאי לרבות שירות, של שכרו על או מצרך של מחירו על להשפיע

השירות", או המצרך הספקת לשם במישרין הדרושים ערבות

או הספקה תנאי "לרבות אחרי הקובע", המחיר על העולה "מחיר בהגדרה (ב)
שינוי וכן "מחיר", ההגדרה לפי השרים שקבעו אחר תנאי "או יבוא אשראי"
יבוא האמורים" לתנאים "בהשוואה ובמקום האמורים," מהתנאים בתנאי

כאמור"; לתנאים או לתנאי "בהשוואה

118 ס"ח התשל"ה, עמ' 324; התשס"א, עמ' 11 ועמ' 228.
119 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשס"ג, עמ' 546.

120 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשנ"ח, עמ' 54.



סעיף אחרי (2)

לענין "הוראות
מערכת קיום

נפרדת חשבונאית

יבוא: 29

ראו אם השרים, רשאים זה, חוק מהוראות לגרוע בלי (א) 29א.
השגת לשם הציבור, טובת של משיקולים בכך חיוני עורך קיים כי
מטרות הפיקוח לפי פרקים ה' או ו', להורות למי שחל עליו צו לפי
חשבונאית מערכת לקיים ו', פרק עליו שחל למי או 12 סעיף
פעילות מגזרי או שירותים מצרכים, של נפרדת בדיקה שתאפשר
שונים, בבל שהדבר נדרש בנסיבות הענין, הכל כפי שיורו; לענין זה,
או במישרין הנוגעת, פעילות מתבצעת שבו תחום  פעילות" "מגזר

לשירות. או למצרך בעקיפין,
או כלליות שיהיו יכול (א) קטן סעיף לפי הוראות (ב)
מגזרי או שירותים מצרכים, לסוגי או מסוים לארם מיוחדות

פעילות.":
יבוא: (3) פסקה אחרי 34(ד), בסעיף (3)

הוראות לפי חפץ, או מסמך מלהמציא או ידיעה מלמסור נמנע (4)"
".31 סעיף

103. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א121 1971 (בפרק זה  חוק
שירותי הדת היהודיים), בסעיף 6 

תום"; "עד יבוא "בתום" במקום (א), קטן בסעיף (1)

תימחק,  הפרסום" יום "עד במילים החל הסיפה (ב), קטן בסעיף (2)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (3)

"(ב1) מועצה תכהן עד יום חידוש הרכבה כאמור בסעיף קטן (א) או עד תום
המוקדם. לפי המקומית, הרשות של המועצה בחירת מיום חורשים שישה

השר ימנה (א), קטן בסעיף הקבוע המועד עד המועצה הרכב חודש לא (ב2)

מוסמכת שאותם התפקידים את שימלאו מתאימים, חברים, שני בן צוות
הסמכויות כל יהיו לממונים הממונים);  זה (בסעיף זה חוק לפי למלא המועצה
הממונים ההכרעה; סמכות את השר יעניק מהם לאחד המועצה; של והחובות

ביטולה. עד או (א) קטן סעיף לפי המועצה הרכב לחידוש עד יכהנו
השר. של דרישתו לפי פעולותיהם, על לשר ידווחו הממונים (ב3)

הממונים למינוי ופסלות כשירות תנאי יקבע הממשלה, באישור השר, (ב4)

האמור. למינוי המועמדים של הפסלות או הכשירות אישור אופן ואת
 הם ורק הממונים, (ב5)

תשלום פקודות או המחאות על המועצה בשם לחתום רשאים (1)

המועצה; את שיחייבו

המועצה. את שיחייבו עסקאות על לחתום רשאים (2)

לשכר; זכאי יהיה ההכרעה סמכות בעל הממונה רק  הממונים שני מבין (ב6)
האוצר. שר בהסכמת השר שייתן הוראות לפי המועצה מתקציב ימומן השכר
 הממונים ירי על החלטות קבלת לענין הכרעה" "סמכות זה, בסעיף (1) (ב7)
ובין חסר בהרכב נדרשה שההכרעה בין ההכרעה, סמכות נעל של החלטתו

שקולות. הדעות שהיו

חוק תיקון
הדת שירותי
 היהודיים

12 מסי

121 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ג, עמ' 517.



חוק שירותי
היהודיים הדת
שעה הוראת 

ראש  זה סעיף של (ב7) עד (ב2) קטנים סעיפים לענין "השר" (2)

הממשלה."

לגבי זה, לחוק 105 בסעיף כנוסחו היהודיים הדת שירותי לחוק 6 סעיף הוראת אף על .104
המקומיות הרשויות חוק הוראות לפי כלליות בחירות התקיימו שבהן מקומיות רשויות
(בחירות), התשכ"ה 122 1965 (בסעיף 103 ובסעיף זה  הבחירות הכלליות) ביום ב' בחשון
הכלליות הבחירות התקיימו שבהן מקומיות רשויות לגבי וכן ,(2003 באוקטובר 28) התשס"ד
המועצה הרכב חורש טרם זה חוק של תחילתו יום ושעד האמור, המועד לפני האחרונות
שבהן, יקראו את הוראת סעיף 6 כך: בסעיף קטן (א) שבו, במקום "עד תום שישה חודשים
במאי 2) התשס"ד באייר י"א יום "עד יקראו המקומית" הרשות של המועצה בחירת מיום

."(2004

חוק תיקון
לאומיים, גנים
טבע, שמורות

לאומיים אתרים
 הנצחה ואתרי

4 מס'

105. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח123 1998,
יבוא: (א1) קטן סעיף אחרי ,46 בסעיף

להלן המפורטות התקציב משנות אחת בכל (א), קטן סעיף הוראות אף על "(א2)
הנצחה ואתרי ממלכתיים הנצחה אתרי של ולשיפוץ לאחזקה ההוצאות תקציב

 לצדן הנקובים מהסכומים יפחת לא חיליים
חדשים; שקלים מיליון מחמישה  ב2004 (1)

חדשים; שקלים מיליון מחמישה  ב2005 (2)

חדשים." שקלים וחצי מיליון משבעה  ב2006 (3)

חוק תיקון
זרים עובדים

העסקה (איסור
כדין שלא

תנאים והבטחת
 הוגנים)

מס' 5

התשנ"א הוגנים), תנאים והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים בחוק .106
 2 בסעיף ו124199,

"שנה"; יבוא חודשים" "שישה במקום בסיפה, (א), קטן בסעיף (1)

(2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (9)(ב), במקום "שישה חודשים" יבוא "שנה".

חוק תיקון
העבירות

 המינהליות
מס' 6

107. בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו125 1985, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא.
"(ג1) (1) שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, לגבי עבירות על הוראות שנקבעו
הוגנים), תנאים והבטחת כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים בחוק
התשנ"א126 1991, או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מנהליות כאמור
העבירות לענין תפקידו למילוי הכשרה שיקבל שוטר למנות ,(2) בפסקה
אותן שלענין ובלבד מפקח, להיות סמכותו, שבתחום האמורות המנהליות

(א). קטן סעיף הוראות לפי מפקחים גם מונו עבירות
את יקבע המשפטים, שר בהסכמת והתעסוקה, המסחר התעשיה שר (2)

הוראות לפי מפקח להיות שוטר למנות ניתן שלגביהן המנהליות העבירות
".0) פסקה

חוק תיקון
דיני לתיקון

(הגנת הראיות
(תיקון ילדים)

מס' 9)  תחילה
והוראת 2 מס' 

שעה

108. בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 9) התשס"ב127 2002, בסעיף 4,
יבוא: (א) קטן סעיף במקום

122 ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.
123 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשס"ב, עמ' 428; התשס"ג, עמ' 119 ועמ' 204.

124 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשנ"ה, עמ' 43; התשנ"ט, עמ' 114; התש"ס, עמ' 85; התשס"ג, עמ' 181.
125 ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 454.
126 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשס"ד, עמ' 144.
127 ס"ח התשס"ב, עמ' 479; התשס"ג, עמ' 395,



כנוסחו העיקרי לחוק בתוספת (ו) סעיף של (3) עד (1) פסקאות של תחילתן "(א)
 זה לחוק (2)3 בסעיף

עד בתוקפה תעמוד והיא (2004 בינואר 1) התשס"ד בטבת ז' ביום (1) פסקה (1)

הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת ;(2004 ביוני 1) התשס"ד בסיון י''ב ליום
בטבת י"ט ליום עד האמורה הפסקה של תוקפה את להאריך בצו רשאית

;(2004 בדצמבר 31) התשס"ה
(2) , תחילתן של פסקאות (2) ו(3) ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005)."

109. בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, ושכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו128 1976 (בפרק זה  חוק עסקאות גופים

 ציבוריים)

התשל"ו1976"; ציבוריים, גופים עסקאות "חוק יבוא החוק שם במקום (1)

גוף עם לעסקה תנאי  כדין זרים עובדים "העסקת שכותרתו 2ב, סעיף (2)

בטל;  ציבורי"
גוף עם לעסקה תנאי  מינימום שכר "תשלום שכותרתו 2ב, בסעיף (3)

 ציבורי"

כדין"; זרים עובדים "והעסקת יבוא "מינימום" אחרי השוליים, בכותרת (א)

 (א) קטן בסעיף (ב)

יבוא: "הורשע" ההגדרה במקום (ו)

אחרי שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  בעבירה ""הורשע",
;";(2002 באוקטובר 31) התשס"ג בחשון כ"ה יום

יבוא: "הורשע" ההגדרה אחרי (2)

כדין שלא העסקה (איסור זרים עובדים חוק  זרים" עובדים ""חוק
והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א129 1991:":

יבוא: מינימום" שכר "חוק ההגדרה אחרי (3)

 ההתקשרות" ""מועד

האחרון המועד  מכרז בעקבות בעסקה התקשרות לענין (1)
במכרז; ההצעות להגשת

הוגשה שבו המועד  מכרז בלא בעסקה התקשרות לענין (2)

ואם בעסקה; ההתקשרות נערכה ולפיה ההצעה הציבורי לגוף
בעסקה, ההתקשרות מועד  כאמור הצעה הוגשה לא

שכר חוק לפי או זרים עוברים חוק לפי עבירה  "עבירה"
מינימום;";

יבוא מאלה" אחד "התקיים במילים החל הסיפה במקום (ב), קטן בסעיף (ג)
עבירות, משתי ביותר אליו זיקה ובעל הספק הורשעו לא ההתקשרות מועד "עד
אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד כי  עבירות משתי ביותר הורשעו ואם

האחרונה"; ההרשעה ממועד לפחות

חוק תיקון
גופים עסקאות

(אכיפת ■ציבוריים
חשבונות, ניהול

מס, חובות תשלום
מינימום ושכר

עובדים והעסקת
 כדין) זרים

7 מסי

128 ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשס"ב, עמ' 497.
129 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשס"ד, עמ' 144.



יבוא; (ב) קטן סעיף אחרי (ד)

בעסקה להתקשר ציבורי גוף רשאי (ב), קטן סעיף הוראות אף על "(ב1)(1)
התנאים לגביה התקיימו לא אם אף קטן, סעיף באותו כאמור
מאמור התקשרויות לבחינת הועדה זאת אישרה אם בו, האמורים
,(4) בפסקה כאמור התקשרויות לבחינת הועדות אחת או (3) בפסקה

הענין. לפי

לפי אישורה את לתת רשאית התקשרויות לבחינת הועדה (2)

הועדה רשאית ובן מסוימת, לעסקה או כלל דרך (1) פסקה הוראות
הועדה רשאית כאמור אישור על בהחלטה בתנאים, להתנותו

באלה: השאר, בין להתחשב,
להעסקת הקשור בכל כלל, בדרך הספק, של התנהלותו (א)

הענין; לפי מינימום, שכר לתשלום או זרים עובדים
בעבירות הורשע שבשלה הספק פעילות היקף שבין היחס (ב)

הכולל; פעילותו היקף לבין

לבין שבינו הזיקה מידת  לספק זיקה בעל הורשע אם (ג)

הספק.
של עסקאות לענין למעט התקשרויות, לבחינת הועדה חברי (3)

הם: המדינה, מבקר ומשרד הכנסת המדינה, נשיא לשכת
מערכת של עסקאות ולענין סגנו, או הכללי החשב (א)
היושב יהיה והוא סגנו, או הביטחון משרד חשב  הביטחון

ראש:

והתעסוקה המסחר התעשיה משרד של המשפטי היועץ (ב)
נציגו; או

ולענין נציגו, או האוצר משרד של המשפטי היועץ (ג)

למערכת המשפטי היועץ  הביטחון מערכת של עסקאות
נציגו. או הביטחון

לשכת של עסקאות לענין התקשרויות לבחינת הועדות חברי (4)

אחד בכל הם, המדינה מבקר משרד ושל הכנסת של המדינה, נשיא
היועץ ראש, היושב יהיה והוא סגנו, או החשב הענין, לפי מהם,

נציגו."; או הרכש מחלקת ומנהל נציגו או המשפטי
יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (ה)

אלה: על יחולו לא זה סעיף הוראות "(ג)

התקשרות של המרבי הסכום על עולה אינו ששווייה התקשרות (ו)
סגור, מכרז של בדרך בה להתקשר רשאי הממשלה ממשרדי שמשרד
המכרזים, חובת בתקנות כהגדרתו ומשק, כספים תקנון הוראות לפי
התשנ"ג130 1993, אף אם התקשר בה גוף ציבורי שהתקנון האמור

עליו; חל אינו
לגוף הנתונה קיימת, התקשרות להארכת ברירה זכות מימוש (2)

הציבורי לפי ההתקשרות הקיימת.":

130 ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ג, עמ' 545.



 והרווחה" העבודה שר עם "בהתייעצות המילים (ד), קטן בסעיף (ו)

יימחקו,

התקשרויות על יחול זה, בחוק 109 בסעיף כנוסחו ציבוריים גופים עסקאות חוק (א) .110
ואילך. התחילה) יום  זה (בסעיף זה חוק של תחילתו ביום שנערכו

ציבוריים, גופים עסקאות חוק בהוראות אין (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)
שהתקבלה ציבורי גוף של מכרזים ועדת מהחלטת לגרוע כדי זה, בחוק 109 בסעיף כנוסחו
התחילה. יום ערב כנוסחו ציבוריים, גופים עסקאות חוק הוראות לפי התחילה יום לפני

עסקאות חוק
ציבוריים גופים

והוראת תחולה 
מעבר

111. (א) בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח ארם (תיקון), התש"ס131 2000 (בסעיף
יבוא "(2003 ביוני 30) התשס"ג בסיון "ל' במקום ,(1) בפסקה 6(א), בסעיף המתקן), החוק  זה

"י"ח בכסלו התשס"ה (1 בדצמבר 2004)".
תקופת כל זה, חוק של תחילתו ערב כנוסחו המתקן, לחוק 6 סעיף הוראות אף על (ב)
של תחילתו יום עד (2003 ביוני 30) התשס"ג בסיון ל' מיום אדם כוח קבלן עובד של העסקה
חוק זה, לא תבוא במנין לענין הוראות סעיף 12א בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח

אדם, התשנ"ו132 1996.

חוק תיקון
עובדים העסקת
קבלני ידי על

(תיקון) אדם כוח
4 מס' 

."2007'' יבוא "2004" במקום ,24 בסעיף התשמ"ח1531988, פיתוח, ואזורי ערי בחוק חוק112. תיקון
ואזורי ערי

6 מס'  פיתוח

1113 בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח134 1988, בסעיף 29, אחרי "לספק" יבוא ''או
לרכוש".

חוק תיקון
ההגבלים

 העסקיים
8 מס'

התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני ישראל כלכלת להבראת התכנית בחוק .114
והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו2004), התשס"ג135 2003 

 66 בסעיף (1)

התשנ"ה משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 68 בסעיף ,(7) בפסקה (א)
136 1995, המובא בה, בסופו יבוא:

הבטחת חוק לפי גמלה מסוים חודש בעד לו שמשתלמים הורה "(ג)

התשל"ב תשלום), (הבטחת המזונות חוק לפי חודשי תשלום או הכנסה
137 1972, והוא זכאי בעד אותו חודש לקצבת ילדים כאמור בסעיפים קטנים
המשתלמת הילדים לקצבת תיווסף יותר, או ילדים שלושה בעד (ב) או (א)
בסכום תוספת ילדיו שבמנין הרביעי הילד ובער השלישי הילד בעד לו

השווה ל70% מן הסכום הבסיסי.",
יבוא: (38) פסקה אחרי (ב)

 מרבית" "הכנסה בטור י"א, בלוח (39)"

החודש של הממוצע לשכר השווה "סכום במקום ,1 בפרט (א)
הראשון ברבעון" יבוא "הסכום הבסיסי":

חוק תיקון
להבראת התבנית
ישראל כלכלת
חקיקה (תיקוני
יעדי להשגת

והמדיניות התקציב
הכלכלית

הכספים לשנות
 ו2004) 2003

2 מס'

131 ס"ח התש"ס, עמ' 247; התשס"א, עמ' 234; התשס"ב, עמ' 212; התשס"ג, עמ' 197.
132 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשס"ב, עמ' 171.
133 ס"ח התשמ"ח, עמ' 98; התשנ"ט, עמ' 91.

134 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ב, עמ' 165.
135 ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשס"ד, עמ' 99.
136 סייח התשנ"ה, עמ' 205; התשס"ד עמ' 95.

137 ס"ח התשל"ב, עמ' 87.



(ב) בפרט 2, במקום "השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון"
הבסיסי"; "הסכום יבוא

שבהגדרה (3) בפסקה כהגדרתו  הבסיסי" "הסכום יבוא בסופו (ג)
סכום בסיסי שבסעיף 1.":

ביטוח ודמי "גמלאות יבוא המשתלמות" "גמלאות במקום ,68 בסעיף (2)

המשתלמים".

115. תחילתו של חוק זה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), אלא אם כן נקבע בותחילה
אחרת.

שרון אריאל
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב


