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ביטול סעיפים
 8ו–9

בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-( 1להלן  -החוק העיקרי),
בכל מקום ,למעט סעיף - 1
( )1במקום "שר הדתות" ובמקום "השר לענייני דתות" יבוא "השר";
()2

במקום "לשר הדתות" ובמקום "לשר לענייני דתות" יבוא "לשר";

()3

במקום "מהשר לענייני דתות" יבוא "מהשר".

בסעיף  1לחוק העיקרי ,במקום "שר הדתות" יבוא "השר לשירותי דת (להלן  -השר)".

()1

במקום כותרת השוליים יבוא "הגבלה על הוצאות המועצה";

()2

במקום "שנקבע כאמור בסעיפים  8ו– "9יבוא "שאושר לפי סעיף 11ט".

במקום סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:
"השתתפות
בהוצאות התקציב
של מועצה

.11

הממשלה והרשות המקומית יישאו בהוצאות התקציב של
מועצה בהתאם להוראות סעיפים 11א עד 11ז.

סכום ההשתתפות 11א( .א) סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב
הרגיל בהוצאות
של כלל המועצות ייקבע ,בכל שנת כספים ,בחוק התקציב
התקציב של מועצה
השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-2
(להלן  -חוק התקציב השנתי).
(ב) סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של
כל מועצה ומועצה ,בכל שנת כספים ,יהיה הסכום שיתקבל
מחלוקת סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של
כלל המועצות ,כאמור בסעיף קטן (א) ,ביניהן ,על פי אמות מידה
שוויוניות שתקבע הממשלה (להלן  -סכום ההשתתפות הרגיל של
הממשלה); השר יפרסם ברשומות את אמות המידה האמורות.
(ג) סכום ההשתתפות של רשות מקומית בהוצאות התקציב
של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה ,בכל שנת כספים ,יהיה
שווה לסכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות
התקציב של אותה מועצה ,באותה שנת כספים ,כשהוא מוכפל
ב–( 1.5להלן  -סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות המקומית).
סכום ההשתתפות 11ב( .א) השר ,שר הפנים ושר האוצר (להלן  -השרים) רשאים,
המיוחד בהוצאות
בתוך  60ימים מיום קבלת חוק התקציב השנתי ,לשנות,
התקציב של מועצה
בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים ובכללם שר האוצר,
את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות
התקציב של המועצות ,כולן או חלקן ,לסכום אחר (להלן -
סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה) ,על פי אמות מידה
שוויוניות שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת,
והכל בכפוף לתנאים אלה:
*
1
2
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התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשס"ח ( 8ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,335 -מיום ג' בחשוון התשס"ח ( 15באוקטובר  ,)2007עמ' .16
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
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(ב) כל עוד לא פורסמה ברשומות הודעה לפי סעיף 11ג,
תעביר רשות מקומית למועצה הנמצאת בתחום שיפוטה,
עד היום החמישי בכל חודש ,מקדמה על חשבון סכום
השתתפותה בהוצאות התקציב של המועצה; המקדמה כאמור
תהיה בסכום השווה לחלק ה– 12מסכום ההשתתפות הרגיל
או המיוחד של הרשות המקומית בשנת הכספים הקודמת.
(ג) לא כלל התקציב המאושר של הרשות המקומית את
מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשות
המקומית לתקן את תקציבה ,בתוך  30ימים מיום שיורה לה
על כך שר הפנים; לא תיקנה הרשות המקומית את תקציבה
בהתאם להוראתו של שר הפנים ,עד תום  30הימים כאמור,
יתקן שר הפנים ,באופן מיידי ,את תקציב הרשות המקומית
כך שיכלול את מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד
של הרשות המקומית.
שינוי סכום
ההשתתפות במהלך
שנת הכספים

11ה( .א) בסעיף זה -
"יחס השתתפות רגיל"  -היחס שבין סכום ההשתתפות
הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של
מועצה לבין סכום ההשתתפות הרגיל של הרשות
המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה;
"יחס השתתפות מיוחד"  -היחס שבין סכום ההשתתפות
המיוחד של הממשלה בהוצאות התקציב של
מועצה לבין סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות
המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה.
(ב) שונה ,במהלך שנת הכספים ,סכום ההשתתפות של
הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות ,הקבוע בחוק
התקציב השנתי כאמור בסעיף 11א(א) ,יחולו לעניין סכום
ההשתתפות המעודכן של הרשויות המקומיות בהוצאות התקציב
של המועצות הנמצאות בתחום שיפוטן ,הוראות אלה:
( )1שונה סכום השתתפות הממשלה כאמור בשל
הסכמי שכר קיבוציים הנוגעים למועצות ,יעודכן
סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד של הרשויות
המקומיות ,כך שיישמר יחס ההשתתפות הרגיל או יחס
ההשתתפות המיוחד ,לפי העניין;
( )2שונה סכום השתתפות הממשלה כאמור שלא
בשל הסכמי שכר קיבוציים כאמור בפסקה ( ,)1יחליטו
השרים בתוך  60ימים מיום שינוי הסכום כאמור,
בהחלטה שתתקבל כאמור בסעיף 11ב(א) ,על פי אמות
מידה שוויוניות שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אם יעודכן סכום ההשתתפות הרגיל או
המיוחד של הרשויות המקומיות; החליטו השרים על
עדכון הסכום ,יקבעו גם את שיעורי העדכון ,ובלבד
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ההשתתפות האמורים הנוגעים
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חודש,החמישי בכל חודש,
שיפוטה ,ביום
החמישי בכל
בתחום
ביום
הנמצאת
למועצהשיפוטה,
למועצה הנמצאת בתחום
השתתפותה החודשי
החודשי
את סכום
השתתפותה
שלאחר הפרסום,
בחודשאת סכום
הפרסום,
החל בחודש שלאחרהחל
המועצה; לעניין זה" ,סכום
לענייןשלזה" ,סכום
התקציב
המועצה;
בהוצאות
התקציב של
המעודכן בהוצאותהמעודכן
ההשתתפות המעודכן
המעודכן
ההשתתפות -סכום
החודשי המעודכן"
ההשתתפות  -סכום
ההשתתפות החודשי המעודכן"
התקציב של המועצה ,כפי
המועצה ,כפי
בהוצאות
התקציב של
בהוצאותהמקומית
של הרשות
של הרשות המקומית
כשהוא מחולק במספר
במספר
מחולק (ג),
סעיף קטן
כשהוא
ברשומות לפי
סעיף קטן (ג),
שפורסם
שפורסם ברשומות לפי
הפרסום ועד תום שנת
שלאחר שנת
מהחודשועד תום
שנותרוהפרסום
החודשיםשלאחר
החודשים שנותרו מהחודש
הכספים.
הכספים.
של הממשלה כאמור
כאמור
ההשתתפות
סכוםהממשלה
ההשתתפות של
סכום אין בשינוי
(ה) אין בשינוי (ה)
פסקה ( )2של אותו סעיף
לפי סעיף
השריםאותו
בהחלטת( )2של
(ב),לפי פסקה
השרים
בסעיף קטן
בסעיף קטן (ב) ,בהחלטת
להטיל על הממשלה
הממשלה
כאמור ,כדי
להטיל על
כדיהחלטה
באי–קבלת
החלטה כאמור,
קטן או באי–קבלת קטן או
עובדיהןהמועצות ,עובדיהן
המקומיות,
המועצות,
הרשויות
המקומיות,
כלשהי כלפי
הרשויות
חובה כלשהי כלפי חובה
או כל גורם אחר .או כל גורם אחר.
בקשה להפחתת
סכום ההשתתפות
של רשות מקומית

להפחתת
לפנות לשרים בבקשה
רשאיבבקשה
לשרים
מקומית
רשותלפנות
ראשרשאי
מקומית
רשות (א)
ראש 11ו.
בקשה (א)
11ו.
סכום ההשתתפות
המקומית הרשות המקומית
ההשתתפות של
סכומי הרשות
ההשתתפות של
להפחית את
מקומית את סכומי
להפחית
של רשות
הנמצאת בתחום שיפוטה,
מועצה שיפוטה,
של בתחום
הנמצאת
התקציב
מועצה
בהוצאות
בהוצאות התקציב של
כמפורט להלן ,לפי העניין:
כמפורט להלן ,לפי העניין:

המיוחדהרגיל או המיוחד
ההשתתפות
הרגיל או
ההשתתפותסכום
( )1לעניין סכום ( )1לעניין
פרסום ימים מיום פרסום
בתוך 21
מיום
המקומית -
בתוך  21ימים
הרשות
של -
של הרשות המקומית
האמור; על הסכום האמור;
הסכוםסעיף 11ג
ברשומות לפי
סעיף 11ג על
ההודעה
ההודעה ברשומות לפי
המעודכן של הרשות
הרשות
ההשתתפות
המעודכן של
ההשתתפות סכום
( )2לעניין סכום ( )2לעניין
11ה(ב)( - )2בתוך  21ימים
בתוך  21ימים
כאמור-בסעיף
11ה(ב)()2
המקומית,
המקומית ,כאמור בסעיף
ברשומותעללפי סעיף 11ה(ג) על
סעיף 11ה(ג)
ההודעה
ברשומות לפי
מיום פרסום
מיום פרסום ההודעה
הסכום האמור.
הסכום האמור.
מידה לעניין החלטה
החלטה
אמות
לעניין
תחליט על
אמות מידה
הממשלה
תחליט על
(ב) הממשלה (ב)
בבקשות לפי סעיף זה.
בבקשות לפי סעיף זה.
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(ג) סברו השרים כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת ,בהתאם
לאמות המידה אשר נקבעו לפי סעיף קטן (ב) ,רשאים הם,
בהחלטה כאמור בסעיף 11ב(א) ,לאשר בקשה להפחתת סכום
ההשתתפות שהוגשה לפי סעיף קטן (א) ,כפי שהוגשה או
בשינויים שימצאו לנכון ,ובלבד שיופחת גם סכום ההשתתפות
של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצה ,כך שיישמר
יחס ההשתתפות הרגיל או יחס ההשתתפות המיוחד ,לפי
העניין; החליטו השרים לאשר את הבקשה ,יקבעו את מועד
תחילת ההפחתה.
(ד) החלטה לפי סעיף קטן (ג) תתקבל לאחר שניתנה
הזדמנות לנציגי הרשות המקומית ולנציגי המועצה להשמיע
את עמדתם בתוך  14ימים מהיום שבו התבקשו לעשות כן.
(ה) החליטו השרים ,לפי הוראות סעיף זה ,לאשר בקשה
להפחתת סכום ההשתתפות של רשות מקומית בהוצאות
התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה ,תעביר הרשות
המקומית למועצה ,ביום החמישי בכל חודש ,החל במועד
תחילת ההפחתה שעליו החליטו השרים לפי סעיף קטן (ג) ,את
סכום השתתפותה החודשי המופחת בהוצאות התקציב של
המועצה; לעניין זה" ,סכום ההשתתפות החודשי המופחת"
 סכום ההשתתפות המופחת של הרשות המקומית בהוצאותהתקציב של המועצה ,שעליו החליטו השרים לפי סעיף זה,
כשהוא מחולק במספר החודשים שנותרו מהחודש שבו חל
מועד תחילת ההפחתה ועד תום שנת הכספים.
(ו) הודעה על סכום ההשתתפות החודשי המופחת ,כאמור
בסעיף קטן (ה) תפורסם ברשומות.
(ז) הופחת סכום ההשתתפות של רשות מקומית כאמור
בסעיף זה ,לא יופחת בשל כך בלבד סכום ההשתתפות של
הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות.
השתתפות נוספת
של רשות מקומית
בהוצאות התקציב
של מועצה

11ז.

רשות מקומית רשאית להשתתף במימון הוצאות התקציב
של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה ,בסכום הגבוה מסכום
השתתפותה שנקבע לפי סעיפים 11א עד 11ו ,ואולם אין
בהגדלת סכום ההשתתפות כאמור כדי לשנות את סכום
ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של אותה
מועצה.

רשות מקומית
11ח .לא העבירה רשות מקומית את סכומי השתתפותה החודשיים
שאינה מעבירה את
בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה,
סכומי השתתפותה
כולם או חלקם ,בשיעורים ובמועדים הקבועים לפי סעיפים
11ד11 ,ה או 11ו ,לפי העניין ,מכל סיבה שהיא לרבות משום
שאין לרשות המקומית תקציב מאושר לאותה שנת כספים או
משום שבתקציב המאושר שלה לאותה שנת כספים לא נכלל
מלוא סכום ההשתתפות הרגיל או המיוחד בתקציב המועצה
הדתית ,יחולו לגביה הוראות אלה:
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מההקצבות המועברות לרשות
המועברות לרשות
הפנים יפחית
מההקצבות
יפחיתמשרד
הפנים חשב
( )1חשב משרד ()1
סכומים השווים לסכומי
הפנים,לסכומי
משרדהשווים
סכומים
מתקציב
הפנים,
המקומית
המקומית מתקציב משרד
להעביר למועצה ,ויעביר
המקומיתויעביר
הרשותלמועצה,
שעללהעביר
המקומית
ההשתתפות
ההשתתפות שעל הרשות
"הקצבה"לעניין זה" ,הקצבה"
לידיזה,המועצה;
לעניין
האמורים
המועצה;
הסכומים
האמורים לידי
את
את הסכומים
כל השתתפות אחרת;
אחרת;
מענק או
השתתפות
 תמיכה ,מענק או-כלתמיכה,הקצבות כאמור בפסקה
בפסקה
המקומית
הקצבות כאמור
מועברות לרשות
לרשותלאהמקומית
( )2לא מועברות ()2
שהופחתו לפי אותה פסקה
אותה פסקה
ההקצבות
שהופחתו לפי
כיסו סכומי
ההקצבות
( ,)1או לא
( ,)1או לא כיסו סכומי
להעבירהמקומית להעביר
המקומית הרשות
ההשתתפות שעל
שעל הרשות
סכומי
ההשתתפות
את
את סכומי
המחוז לממונה על המחוז
משרד הפנים
לממונה על
הפנים חשב
יודיע על כך
למועצה,משרד
למועצה ,יודיע על כך חשב
הממונה על המחוז ,באופן
המחוז ,באופן
עלר ,יפעיל
כאמו
הממונה
יפעילהודיע
משרד;
כאמור,
באותו משרד; הודיעבאותו
3
3
לפקודת העיריות  ,לשם
 , 141לשם
העיריות
לפקודת סעיף
סמכותו לפי
סעיף 141
מיידי ,את
מיידי ,את סמכותו לפי
של הרשות המקומית.
המקומית.
חובותיה
הרשות
של מילוי
הבטחת
הבטחת מילוי חובותיה
הצעת התקציב

שבתחום המקומית שבתחום
עם הרשות
המקומית
התייעצות
הרשות
עםלאחר
מועצה,
התייעצות
לאחר(א)
התקציבמועצה11,ט.
הצעת (א)
11ט.
שבו 30ימים מהיום שבו
בתוך
מהיום
ימיםלשר,
נמצאת30,תגיש
היאר ,בתוך
תגיש לש
שיפוטה
שיפוטה היא נמצאת,
כאמור בסעיף 11ג ,את
ההשתתפות את
כאמור בסעיף 11ג,
ההשתתפותסכומי
פורסמו ברשומות
פורסמו ברשומות סכומי
הצעת התקציב תהיה
תהיה
המועצה;
שלהתקציב
הצעת
השנתי
המועצה;
הצעתשלהתקציב
הצעת התקציב השנתי
הממשלה ושל הרשות
הרשות
ושל של
ההשתתפות
סכומיהממשלה
ההשתתפות של
מבוססת על סכומימבוססת על
המועצה לפי סעיפים 11א
סעיפים 11א
התקציב של
המועצה לפי
בהוצאות
התקציב של
המקומית בהוצאותהמקומית
המועצה לפי סעיף (7ב),
סעיף (7ב),
שגובה
האגרותלפי
המועצה
סכומי
שגובה
האגרותועל
עד 11ד ,ועל סכומיעד 11ד,
השר לפי סעיף קטן (ד).
קטן (ד).
שקבע
סעיף
הפרטים
השר לפי
שקבעאת
ותכלול את הפרטיםותכלול
להביא לפני השר את
השר את
לפנירשאי
המקומית
הרשותלהביא
המקומית רשאי
(ב) ראש הרשות (ב) ראש
הצעתשלהתקציב השנתי של
השנתי
בעניין
התקציב
המקומית
הרשותהצעת
עמדת בעניין
עמדת הרשות המקומית
של הרשות המקומית.
המקומית.
הרשותשיפוטה
שלבתחום
הנמצאת
מועצהשיפוטה
מועצה הנמצאת בתחום
את אישורו של השר,
טעונההשר,
אישורו של
אתהשנתי
התקציב
הצעתטעונה
התקציב השנתי
(ג)
(ג) הצעת
בשינויים שימצא לנכון או
ההצעה לנכון או
בשינויים שימצא
ההצעהלאשר את
ורשאי הוא
ורשאי הוא לאשר את
את האישור בתנאים.
בתנאים.
להתנות
להתנות את האישור
בהצעת שייכללו בהצעת
שייכללוהפרטים
לקבוע את
הפרטים
את רשאי
לקבועהשר
(ד) השר רשאי (ד)
מועצה.השנתי של מועצה.
התקציב השנתי שלהתקציב
התקציב השנתי לפי סעיף
לפי סעיף
הצעת
השנתי
התקציב את
הגישה מועצה
לא הצעת
מועצה את
(ה) לא הגישה (ה)
אישור השר ,אין בכך
בכך
איןאת
קיבלה
לאהשר,
אישור
בהגשתה או
קיבלה את
איחרה
זה,או לא
זה ,איחרה בהגשתה
סכומי להעביר את סכומי
המקומית
הרשות את
שללהעביר
המקומית
הרשותמחובתה
של לגרוע
כדי לגרוע מחובתהכדי
מועצה הנמצאת בתחום
שלבתחום
הנמצאת
מועצההתקציב
בהוצאות
התקציב של
השתתפותה
השתתפותה בהוצאות
11הלפי סעיפים 11ד11 ,ה
הקבועים
סעיפים 11ד,
ובמועדים
הקבועים לפי
בשיעורים
ובמועדים
שיפוטה ,בשיעוריםשיפוטה,
או 11ו ,לפי העניין .או 11ו ,לפי העניין.
המועצה ,רשאית המועצה
המועצה
רשאיתשל
המועצה,השנתי
שלהתקציב
אושר
השנתי
התקציב לא
(ו)
(ו) לא אושר
ה– 12מהתקציב השנתי
השנתי
לחלק
מהתקציב
ה– 12השווה
לחלק סכום
השווהחודש
להוציא כל
להוציא כל חודש סכום
הצמדה למדד המחירים
המחירים
בתוספת
הקודמת,למדד
בתוספת הצמדה
הקודמת ,הכספים
בשנת הכספים בשנת
המרכזית לסטטיסטיקה.
לסטטיסטיקה.
שמפרסמת הלשכה
הלשכה המרכזית
לצרכן ,שמפרסמת לצרכן,
את הדוחות הכספיים
הכספיים
תקציבה וכן
הדוחות
אתאת
תפרסם
תקציבה וכן
תפרסם אתהמועצה
(ז)
(ז) המועצה
לפי סעיף 7ב.
לפי סעיף 7ב.

3
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11י.

תקנות

השר ,בהסכמת שר האוצר ,יקבע הוראות לעניין -
()1

אופן ניהול תקציב המועצה ושינויים בו;

( )2העברת כספים מסעיף הוצאה אחד למשנהו בתקציב
המועצה;
()3
תיקון חוק יסודות
התקציב  -מס' 35

.6

תחילה

.7

אופן פרסומו של תקציב המועצה ודוחותיה הכספיים".

בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-- 4
()1

בסעיף (45א) ,אחרי "גוף נתמך ",יבוא "מועצה דתית;",

()2

בסעיף (46א) ,אחרי "לגוף נתמך ",יבוא "למועצה דתית.",

ביטולם של סעיפים  8ו– 9לחוק העיקרי כאמור בסעיף  3לחוק זה ותחילתם של סעיפים
 10עד 11י לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  4ו– 5לחוק זה ,ביום שבו פורסמה לראשונה
הודעה ברשומות ,לפי סעיף 11ב(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה או ביום ה'
בטבת התשס"ט ( 1בינואר  ,)2009לפי המוקדם.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

4

יצחק כהן
השר לשירתי דת
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשס"ה ,עמ' .914

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'  ,)41התשס"ח2008-*
תיקון סעיף 58

.1

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994- ,1בסעיף - 58
( )1בסעיף קטן (ב) ,במקום " 2חודשים" יבוא "חודש" ,במקום " 18חודשים" יבוא
"שישה חודשים" ובסופו יבוא "או אם הוכיח למוסד כי בשל טיפולים רפואיים שהוא
נזקק להם ,הוא שהה מחוץ לישראל";
()2

במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד) ()1

בסעיף זה -

"תשלום מיוחד"  -דמי ביטוח בריאות החלים לפי חוק זה ,לגבי עובד
שהכנסתו היא השכר הממוצע ,כשהם מוכפלים בשלושים;
"השכר הממוצע"  -כמשמעותו בסעיף  2לחוק הביטוח הלאומי ,כפי שהיה
ידוע בחודש ינואר החל סמוך לפני תחילת ביצוע התשלום המיוחד,
ולגבי מי שהחל לשלם את התשלום המיוחד לראשונה בחודש ינואר
 השכר הממוצע של חודש ינואר האמור;( )2אדם החייב בתקופת המתנה לפי סעיף זה רשאי לשלם למוסד ,חרף
תקופת ההמתנה ,תשלום מיוחד לפי הוראות סעיף זה באחת הדרכים
האלה (להלן  -תקופת התשלום):
*
1

654

התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשס"ח ( 8ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,223מיום י"ט באדר ב' התשס"ח ( 26במרס  ,)2008עמ' .262ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשס"ח ,עמ' .405

ספר החוקים  ,2167י"ד בתמוז התשס"ח17.7.2008 ,

