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חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 14(, התשע"ב-2012*

בסעיף1 תיקון סעיף 10 העיקרי(,  החוק   — )להלן  התשנ"ד—1994  1  משוחררים,  חיילים  קליטת   בחוק 
10)א( —

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "556";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "463";  )2(

בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "370";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "185"   )4(

בסעיף 11 לחוק העיקרי —2  תיקון סעיף 11

בסעיף קטן )ב(, ברישה, במקום "9)א(, 10 ו–19)ד(" יבוא "9)א( ו–19)ד(";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש 
פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון 

)ב2( הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר 
האינטרנט של משרד הביטחון "

 הוראת שעה
לשנת 2012

)1 בינואר 2012( ועד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 3  ו' בטבת התשע"ב  בתקופה שמיום 
בדצמבר 2012(, יקראו את סעיף 10)א( לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק 

המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "278";  )2(

בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "222";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "111"   )4(

 הוראת שעה
לשנת 2013

בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 4 
בדצמבר 2013(, יקראו את סעיף 10)א( לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק 

המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "389";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "324";  )2(

בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "259";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "130"   )4(

 הוראת שעה
לשנת 2014

בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ועד יום ט' בטבת התשע"ה )31 5 
בדצמבר 2014(, יקראו את סעיף 10)א( לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק 

המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "444";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "370";  )2(

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 430, מיום ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(, עמ' 69 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התש"ע, עמ' 653   1
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בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "296";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "148"   )4(

 הוראה שעה
לשנת 2015

)1 בינואר 2015( ועד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 6  י' בטבת התשע"ה  בתקופה שמיום 
בדצמבר 2015(, יקראו את סעיף 10)א( לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק 

המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "500";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "417";  )2(

בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "167"   )4(

יום 7 תחילה ותחולה  — )להלן   )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א( 
התחילה( 

10)א( לחוק העיקרי, כנוסחו על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף   )ב( 
בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, והוא יחול על מענק המשולם 

מאותו יום ואילך גם בעד חודשי שירות שקדמו ליום האמור 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 10(, התשע"ב—2012*

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 תיקון סעיף 171 
ו–2010(, התשס"ט—2009  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 171 —

67 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו—1975 2 )3( המתקנת את סעיף  במקום פסקה   )1( 
)להלן — חוק מס ערך מוסף(, יבוא: 

אחרי סעיף 67 יבוא:  )3("

"דוח תקופתי לעוסק 
החייב בדיווח מפורט

בדיווח 67א  החייב  עוסק   ,67 בסעיף  האמור  אף  על  )א( 
מפורט כאמור בסעיף 69א)ז( יגיש למנהל דוח תקופתי 

לכל תקופה בת חודש שתחילתה אחד בחודש 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר האוצר רשאי  )ב( 
לקבוע, לגבי עוסק שמתקיימות בו הוראות סעיף 88)א1(, 
בשנה  עסקאותיו  שמחזור  כאמור  עוסק  לגבי  למעט 
הקובעת, כהגדרתה באותו סעיף, הוא אפס, כי הוא

התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 625, מיום י"א בחשוון התשע"ב )8 בנובמבר 2011(, עמ' 50 

ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"ב, עמ' 47   1

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   2

בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "296";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "148"   )4(

)1 בינואר 2015( ועד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 6  י' בטבת התשע"ה  בתקופה שמיום 
בדצמבר 2015(, יקראו את סעיף 10)א( לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק 

המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:

 הוראה שעה
לשנת 2015

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "500";  )1(

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "417";  )2(

בפסקה )3(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";  )3(

בפסקה )4(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "167"   )4(

יום 7   — )להלן   )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א( 
התחילה( 

תחילה ותחולה

10)א( לחוק העיקרי, כנוסחו על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף   )ב( 
בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, והוא יחול על מענק המשולם 

מאותו יום ואילך גם בעד חודשי שירות שקדמו ליום האמור 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 10(, התשע"ב—2012*

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 
ו–2010(, התשס"ט—2009  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 171 —

תיקון סעיף 171 

67 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו—1975 2 )3( המתקנת את סעיף  במקום פסקה   )1( 
)להלן — חוק מס ערך מוסף(, יבוא: 

אחרי סעיף 67 יבוא:  )3("

"דוח תקופתי לעוסק 
החייב בדיווח מפורט

בדיווח 67א  החייב  עוסק   ,67 בסעיף  האמור  אף  על  )א( 
מפורט כאמור בסעיף 69א)ז( יגיש למנהל דוח תקופתי 

לכל תקופה בת חודש שתחילתה אחד בחודש 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר האוצר רשאי  )ב( 
לקבוע, לגבי עוסק שמתקיימות בו הוראות סעיף 88)א1(, 
בשנה  עסקאותיו  שמחזור  כאמור  עוסק  לגבי  למעט 
הקובעת, כהגדרתה באותו סעיף, הוא אפס, כי הוא

ספר החוקים 2334, כ"ח בטבת התשע"ב, 2012 1 23




