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הלימודים 2 תחילה ותחולה  בשנת  זה,  לחוק   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  22ד  סעיף  של  תחילתו 
האקדמית התשע"ב, והוא יחול לגבי חייל משוחרר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים 
משוחררים, התשנ"ד-1994, שסיים את שירותו הסדיר כהגדרתו לפי החוק האמור ביום 

ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, ואילך  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הנמלים )מס' 4(, התשע"ב-2011*

1, אחרי 1 תיקון סעיף 1 ]נוסח חדש[, התשל"א-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף  בפקודת הנמלים 
ההגדרה "נמל" יבוא:

""סוכן מכס" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964  2;" 

בסעיף 17 לפקודה, הסיפה החל במילים "הרשום לפי חוק" - תימחק 2 תיקון סעיף 17

אחרי סעיף 19 לפקודה יבוא:3 הוספת סעיף 19א

 "אחריות סוכן
מכס

על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל 19א  )א( 
הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות 

החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן 

סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות  )ב( 
נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט 

מהתשלומים ומהאגרות כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 186(, התשע"ב-2011*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 97)ב2(, בסופו יבוא "וכן על רווח הון 1 
במכירת איגרת חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר 
בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם 
)בסעיף זה - מילווה מדינה קצר מועד( ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא 

במישרין או בעקיפין מילווה מדינה קצר מועד" 

תיקון סעיף 97

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 591, מיום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(, עמ' 690 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 1047   1

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 411, מיום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(, עמ' 254 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443; ס"ח התשס"ד, עמ' 466   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16   2

הלימודים 2  בשנת  זה,  לחוק   1 בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  22ד  סעיף  של  תחילתו 
האקדמית התשע"ב, והוא יחול לגבי חייל משוחרר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים 
משוחררים, התשנ"ד-1994, שסיים את שירותו הסדיר כהגדרתו לפי החוק האמור ביום 

ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, ואילך  

תחילה ותחולה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הנמלים )מס' 4(, התשע"ב-2011*

1, אחרי 1  ]נוסח חדש[, התשל"א-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף  בפקודת הנמלים 
ההגדרה "נמל" יבוא:

תיקון סעיף 1

""סוכן מכס" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964  2;" 

תיקון סעיף 17בסעיף 17 לפקודה, הסיפה החל במילים "הרשום לפי חוק" - תימחק 2 

הוספת סעיף 19אאחרי סעיף 19 לפקודה יבוא:3 

 "אחריות סוכן
מכס

על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל 19א  )א( 
הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות 

החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן 

סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות  )ב( 
נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט 

מהתשלומים ומהאגרות כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר               
                    יושב ראש הכנסת
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תחילתו של סעיף 97)ב2( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו 2 תחילה ותחולה
)להלן - יום התחילה(, והוא יחול על רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר מועד ועל 
רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין מילווה מדינה 
קצר מועד, שיימכרו החל מיום התחילה, ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים 

שמיום התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 35(, התשע"ב-2011*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6, אחרי סעיף 1 תיקון סעיף 6
קטן )ב( יבוא:

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, רשאי רשם 
ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש זאת, בבקשה הנתמכת בתצהיר, להגיש בקשה 
לביצוע פסק הדין, אף אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין, אם היה לרשם יסוד 

סביר להניח שאי–פתיחת תיק הוצאה לפועל עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין " 

בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:2 תיקון סעיף 7

")ו( סבר רשם ההוצאה לפועל, על יסוד בקשת הזוכה הנתמכת בתצהיר, כי לא ניתן 
להמציא אזהרה לחייב מאחר שנראה כי החייב נמצא מחוץ לישראל, הוא רשאי להורות 
למרשם האוכלוסין להמציא מידע בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו לישראל; 
המידע האמור יימסר לרשם ההוצאה לפועל בלבד והוא יהיה רשאי להודיע לזוכה 
האם החייב נמצא בישראל אם לאו; כמו כן רשאי הרשם, במקרים שבהם שוכנע שיש 
בכך צורך, למסור לזוכה מידע מלא או חלקי בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו 

לישראל "

בסעיף 7ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ו( יבוא: 3 תיקון סעיף 7ב

")ו1( לא מסר גורם מן הגורמים המפורטים בתוספת השנייה או בתוספת השלישית 
)בסעיף קטן זה - הגורם( את המידע שנדרש למסור לפי סעיף זה או שרשם ההוצאה 
לפועל סבר שהמידע שמסר אינו שלם או אינו נכון, הוא רשאי, לבקשת הזוכה, להזמין 
את אותו גורם לבירור, ואולם לא יוזמן גורם לבירור כאמור אלא לאחר שניתנה לו 
הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בכתב; על בירור לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות 

סעיף 67)ב( ו–)ג(, בשינויים המחויבים "

הוספת סעיפים 19א 
ו–19ב

אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:4 

"עדכון על קבלת 
תקבולים

תקבול 19א  כל  על  לפועל  ההוצאה  ללשכת  ידווח  זוכה  )א( 
שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבעה 

ימים מיום קבלת התקבול 

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 596, מיום כ' בסיוון התשע"א )22 ביוני 2011(, עמ' 1242 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 1028   1
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