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חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון מס' 19(, התשע"ב—2012*

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג—1962  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 11
11)א( — 

הקטע החל במילים "יושב ראש המועצה" יסומן ")1(";  )1(

הקטע החל במילים "ראש בית הדין לערעורים" יסומן ")2(";  )2(

הקטע החל במילים "שני קאדים-מד'הב" יסומן ")3(";  )3(

הקטע החל במילים "שר המשפטים" יסומן ")4(";  )4(

"בכפוף  המילים  עד  שייבחר"  דרוזי  כנסת  "חבר  במילים  החל  הקטע  במקום   )5(
להוראות חוק הכנסת" יבוא:

שני חברי כנסת דרוזים שתבחר הכנסת, ובלבד שהיו שני חברי כנסת ")5( )א( 
דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה 

לא היו שני חברי כנסת דרוזים כאמור בפסקת משנה )א( או שהכנסת  )ב( 
לא בחרה בשני חברי כנסת כאמור — תבחר הכנסת כנציגיה בוועדה דרוזים 
שאינם חברי הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי 

הכנסת 

היה חבר כנסת דרוזי אחד כאמור בפסקת משנה )א( או שהכנסת  )ג( 
בחרה רק בחבר כנסת אחד כאמור — תבחר הכנסת כנציגה הנוסף בוועדה 
דרוזי שאינו חבר הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם 

חברי הכנסת 

חבר כנסת דרוזי שנבחר לכהן כנציג הכנסת בוועדה יכהן כל עוד  )ד( 
הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת — עד שתבחר הכנסת החדשה 
חבר אחר במקומו; נציג הכנסת בוועדה שאינו חבר הכנסת יכהן כל עוד 

לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו 

נבחר מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדה ולאחר מכן החל  )ה( 
לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי או שחבר כנסת הפך כשיר לכהן כנציג 
הכנסת בוועדה, ייערכו, בתוך שישים ימים, בחירות לבחירת נציג הכנסת 
במקום מי שאינו חבר הכנסת, ובהן רשאים להתמודד כל חברי הכנסת 
הדרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה; נבחרו כנציגי הכנסת 
בוועדה שניים שאינם חברי הכנסת, חבר הכנסת שייבחר בבחירות כאמור, 
אם ייבחר, יכהן במקום הנציג שקיבל את מספר הקולות הקטן יותר; קיבלו 
הנציגים מספר קולות שווה, תחליט הכנסת באותן בחירות במקום מי מהם 

יכהן חבר הכנסת לאחר בחירתו 

נציגי הכנסת בוועדה ייבחרו בבחירות חשאיות; בחירתם, כשירותם  )ו( 
וכהונתם יהיו בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד—1994  2;";

הקטע החל במילים "עורך דין" יסומן ")6("    )6(

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 2  )א( 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )16 ביולי  התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ב   *
הכנסת — 474, מיום כ"ג בסיוון התשע"ב )13 ביוני 2012(, עמ' 221 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשע"א, עמ' 655   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140   2
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כיהן ביום תחילתו של חוק זה מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדת  )ב( 
11 לחוק העיקרי )להלן — הנציג המכהן(, וכיהנו בכנסת חברי  המינויים לפי סעיף 
כנסת דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה, ייערכו, בתוך שלושים ימים מיום 
תחילתו של חוק זה, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקומו; הנציג המכהן ימשיך לכהן 

כל עוד לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

 חוק מס הכנסה )פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל 
השכרת דירות מגורים לטווח ארוך(, התשע"ב—2012*

בחוק זה —1 פרשנות )א( 

"בניין להשכרה" — בניין שמתקיימים לגביו כל אלה:

הוא מבנה של קבע שיש בו, בכל דונם, שש דירות מגורים לפחות, ואם הוא   )1(
בנגב או בגליל — שתי דירות מגורים לפחות, ולעניין חלק של דונם — חלק יחסי 

ממספר הדירות האמור, לפי העניין;

הוא נבנה כולו על קרקע שמתקיים בה אחד מאלה:   )2(

היא נרכשה במסגרת מכרז שפורסם בתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב  )א( 
)1 בינואר 2012( עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, והתכנית 

החלה על הקרקע מייעדת אותה למגורים או להשכרה למגורים, בלבד;

היא לא נרכשה במסגרת מכרז, והתכנית החלה על הקרקע מייעדת  )ב( 
אותה להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 20 שנים לפחות ואושרה עד 

יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(;

לעניין פסקה זו, יראו גם תכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים 
וכן לשימושים נלווים למגורים, כתכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה 

למגורים, בלבד;

כל הדירות בו משמשות להשכרה למגורים; לעניין פסקה זו, יראו גם דירה   )3(
שלא נעשה בה כל שימוש כאילו היא משמשת להשכרה למגורים;

"בעלים" — בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כבעלים 
או כחוכר לדורות, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה בחוק המקרקעין, 

התשכ"ט—1969  1;

"הגליל" — כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג—1993  2;

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )16 ביולי  התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ב   *
הממשלה — 603, מיום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(, עמ' 1292; ובהצעות חוק הממשלה — 686, מיום ט"ו 

באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 826 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 138   2
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תחילתו של חוק זה, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקומו; הנציג המכהן ימשיך לכהן 

כל עוד לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו 
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בחוק זה —1  פרשנות)א( 

"בניין להשכרה" — בניין שמתקיימים לגביו כל אלה:

הוא מבנה של קבע שיש בו, בכל דונם, שש דירות מגורים לפחות, ואם הוא   )1(
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היא נרכשה במסגרת מכרז שפורסם בתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב  )א( 
)1 בינואר 2012( עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, והתכנית 

החלה על הקרקע מייעדת אותה למגורים או להשכרה למגורים, בלבד;

היא לא נרכשה במסגרת מכרז, והתכנית החלה על הקרקע מייעדת  )ב( 
אותה להשכרה למגורים בלבד לתקופה של 20 שנים לפחות ואושרה עד 
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לעניין פסקה זו, יראו גם תכנית המייעדת קרקע למגורים או להשכרה למגורים 
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כל הדירות בו משמשות להשכרה למגורים; לעניין פסקה זו, יראו גם דירה   )3(
שלא נעשה בה כל שימוש כאילו היא משמשת להשכרה למגורים;

"בעלים" — בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כבעלים 
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