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חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), 
התשע"ב—2012*

בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב—1992  1, בסעיף 5 — 1.תיקון סעיף 5

בפסקה (8), במקום "1.5%" יבוא "3%";  (1)

במקום פסקה (9) יבוא:   (2)

בשנת התקציב 2014 — באופן שלא יעלה על 2.75%;  (9)"

בשנת התקציב 2015 — באופן שלא יעלה על 2.5%;  (10)

בשנת התקציב 2016 — באופן שלא יעלה על 2%;  (11)

בשנות התקציב 2017 עד 2018 — באופן שמדי שנה יפחת מ–2%;  (12)

בשנות התקציב 2019 ואילך — באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%."  (13)

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3), התשע"ב—2012*

בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח—2008  1, בסעיף 58 —1.תיקון סעיף 58

בסעיף קטן (ב), המילים "בתוך 12 חודשים מיום התחילה" — יימחקו;   (1)

(ג)(1), במקום "בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע" יבוא "לא יאוחר  בסעיף קטן   (2)
מיום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013)."

נתניהו ן  מי בני                  
                        ראש הממשלה ושר הבריאות

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                          
יושב ראש הכנסת                        

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 481, מיום י"ד בתמוז התשע"ב (4 ביולי 2012), עמ' 246.

ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התש"ע, עמ' 476.  1
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ספר החוקים 2374, י"ד באב התשע"ב, 2.8.2012
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