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חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016*

 בחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 36)ב()14(,1 תיקון סעיף 36
בסופו יבוא "תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה;" 

במקום סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא:2 החלפת סעיף 42

תחילתו של חוק זה שלוש שנים מיום פרסומו, ואולם השר, 42 "תחילה
באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, 
בצו, לדחות את יום תחילתו של החוק בתקופות נוספות שלא 

יעלו במצטבר על שנה )להלן - יום התחילה( "

תחילה ודיווח 
לכנסת

תחילתו של חוק זה ביום כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(; שר החקלאות ופיתוח 3 
הכפר ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על ההיערכות ליישומו 

של החוק העיקרי, בתום תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ל א י ר א י  ר ו א
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 220 והוראות שעה(, התשע"ו-2016*

בפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 9)2()ב(, בהגדרה "שליטה", אחרי פסקה 1 תיקון סעיף 9
)3( יבוא: 

על אף האמור בפסקה )3(, לעניין הכנסתה של קופת גמל מדיבידנד, מריבית או   )4("
מהפרשי הצמדה שהתקבלו מאת קרן טכנולוגיה עילית, החזקה או זכות להחזקה, יחד 
או לחוד, במישרין או בעקיפין, באמצעי השליטה בקרן בידי כמה קופות גמל, בשיעור 
שאינו עולה על 75% מאמצעי השליטה בקרן - לא תהווה שליטה; לעניין זה, "קרן 
טכנולוגיה עילית" - כהגדרתה בחוק השקעות משותפות, ובלבד שהיא קרן נאמנות 

פטורה כהגדרתה בסעיף 88;" 

הוספת סעיף 92א - 
הוראת שעה

בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום א' בתמוז התשפ"ב )30 ביוני 2 
2022( יקראו את הפקודה כך שאחרי סעיף 92 יבוא:

"הכרה בהפסד הון 
בשל השקעה בחברת 

מחקר ופיתוח - 
הוראת שעה 

בסעיף זה -92א  )א( 

"הון המניות המונפק" - כמשמעותו בחוק החברות;

התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1026, מיום כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(, עמ' 584 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ו, עמ' 643    1

התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 979, מיום י"ג בכסלו התשע"ו )25 בנובמבר 2015(, עמ' 266 

ס"ח התשע"ד, עמ' 306; התשע"ו, עמ' 193   1
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ופיתוח  השקעה במזומן בחברת מחקר   - מזכה"  "השקעה 
בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו למשקיע מניות 

באותה חברה, באותה שנה; 

"חברת מחקר ופיתוח" - חברה שהתאגדה בישראל והשליטה 
שהתקיימו  בישראל,  מופעלים  וניהולם  עסקיה  על 

לגביה כל אלה:

בבורסה  לציבור  לראשונה  הונפקה  החברה   )1(
בישראל במהלך התקופה הקובעת; 

טרם  זרה  בבורסה  למסחר  הונפקה  לא  החברה   )2(
הנפקתה לראשונה בבורסה בישראל;

 ,)1( בפסקה  כאמור  לראשונה  ההנפקה  בעת   )3(
החברה הוגדרה כחברת מחקר ופיתוח בהתאם לתקנון 
הבורסה, ולא נקבע כי היא אינה חברת מחקר ופיתוח 

עד מועד ההשקעה המזכה;

שווי השוק של החברה הוא בין 200 מיליון שקלים   )4(
חדשים למיליארד שקלים חדשים, או שווי אחר שקבע 

שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; 

בעד כל אחת משנות המס מיום הנפקת החברה   )5(
המזכה  ההשקעה  מועד  עד   )1( בפסקה  כאמור 
הלאומית  הרשות  של  אישור  התקבל  הראשונה, 
לחדשנות טכנולוגית כי 70% לפחות מהוצאות החברה 
באותה שנה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר 

המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה;

"יחידת הנפקה" - ניירות ערך המוצעים ביחידות הכוללות 
ניירות ערך מסוגים שונים או בתנאים שונים;

"המחיר המזערי של המניה" - המחיר שנקבע למניה בתשקיף 
ההנפקה הראשונה, ואם המניה הוצעה במסגרת יחידת 
הנפקה - מחיר יחידת ההנפקה בתשקיף בניכוי ערכם של 
כתבי האופציה ואופציות הרכישה הכלולים בה כהגדרתם 
בתקנון הבורסה, בהתאם לנוסחאות החישוב כמשמעותן 

בהגדרה "מחיר אפקטיבי של מניה" בתקנון הבורסה;

"מניה" - כהגדרתה בחוק החברות;

"הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית" - כמשמעותה בחוק 
לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984  2;

המניות   בהון  המניות  מספר   - החברה"  של  השוק  "שווי 
המונפק של החברה ערב ההנפקה הראשונה לציבור 
בתשקיף  לציבור  המוצעות  המניות  מספר  בתוספת 
של  הכולל  כשהמספר  הראשונה,  ההנפקה  במסגרת 

המניות כאמור מוכפל במחיר המזערי של המניה; 

ופיתוח  מחקר  השקעה במזומן בחברת   - "השקעה מזכה" 
בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו למשקיע מניות 

באותה חברה, באותה שנה; 

"חברת מחקר ופיתוח" - חברה שהתאגדה בישראל והשליטה 
שהתקיימו  בישראל,  מופעלים  וניהולם  עסקיה  על 

לגביה כל אלה:

בבורסה  לציבור  לראשונה  הונפקה  החברה   )1(
בישראל במהלך התקופה הקובעת; 

טרם  זרה  בבורסה  למסחר  הונפקה  לא  החברה   )2(
הנפקתה לראשונה בבורסה בישראל;

 ,)1( בפסקה  כאמור  לראשונה  ההנפקה  בעת   )3(
החברה הוגדרה כחברת מחקר ופיתוח בהתאם לתקנון 
הבורסה, ולא נקבע כי היא אינה חברת מחקר ופיתוח 

עד מועד ההשקעה המזכה;

שווי השוק של החברה הוא בין 200 מיליון שקלים   )4(
חדשים למיליארד שקלים חדשים, או שווי אחר שקבע 

שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; 

בעד כל אחת משנות המס מיום הנפקת החברה   )5(
המזכה  ההשקעה  מועד  עד   )1( בפסקה  כאמור 
הלאומית  הרשות  של  אישור  התקבל  הראשונה, 
לחדשנות טכנולוגית כי 70% לפחות מהוצאות החברה 
באותה שנה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר 

המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה;

"יחידת הנפקה" - ניירות ערך המוצעים ביחידות הכוללות 
ניירות ערך מסוגים שונים או בתנאים שונים;

"המחיר המזערי של המניה" - המחיר שנקבע למניה בתשקיף 
ההנפקה הראשונה, ואם המניה הוצעה במסגרת יחידת 
הנפקה - מחיר יחידת ההנפקה בתשקיף בניכוי ערכם של 
כתבי האופציה ואופציות הרכישה הכלולים בה כהגדרתם 
בתקנון הבורסה, בהתאם לנוסחאות החישוב כמשמעותן 

בהגדרה "מחיר אפקטיבי של מניה" בתקנון הבורסה;

"מניה" - כהגדרתה בחוק החברות;

"הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית" - כמשמעותה בחוק 
לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984  2;

המניות  בהון  המניות  מספר   - החברה"  של  השוק  "שווי 
המונפק של החברה ערב ההנפקה הראשונה לציבור 
בתשקיף  לציבור  המוצעות  המניות  מספר  בתוספת 
של  הכולל  כשהמספר  הראשונה,  ההנפקה  במסגרת 

המניות כאמור מוכפל במחיר המזערי של המניה; 

 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100   2
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 "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו
)1 ביולי 2016( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(;

"תקופת ההטבה" - שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה 
סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המחקר והפיתוח;

"תקנון הבורסה" - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

"תשקיף" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך 

סכום השקעה מזכה בחברת מחקר ופיתוח, עד לגובה  )ב( 
של 5 מיליון שקלים חדשים )בסעיף זה - סכום ההשקעה 
המרבי(, יוכר למשקיע כהפסד הון בשנת המס שבה ביצע 
תקופת  תום  עד  שלאחריה  המס  בשנות  או  ההשקעה  את 
ההטבה, ויחולו לגבי הפסד ההון האמור הוראות סעיף 92, 

ובלבד שהתקיימו כל אלה:

סכום ההשקעה שולם במסגרת הנפקה לציבור   )1(
של החברה בבורסה בישראל במהלך התקופה הקובעת;

הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן   )2(
בין המטרות העיקריות של ההשקעה  

כלל  בחשבון  יובאו  המרבי  ההשקעה  סכום  בחישוב  )ג( 
ההשקעות המיטיבות שאותו משקיע השקיע במישרין בחברת 

המחקר והפיתוח, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו  

לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות של חברת מחקר  )ד( 
לו  הוכר  המזכה  ההשקעה  שסכום  משקיע  בידי  ופיתוח, 
כהפסד לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי של המניות בסכום 

ההשקעה שהוכר כהפסד כאמור 

השקיע משקיע בחברת מחקר ופיתוח השקעה מזכה,  )ה( 
תבחן הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, בתום כל שנת 
מהוצאות  לפחות   70% אם  הקובעת,  התקופה  במהלך  מס 
החברה באותה שנה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר 

למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה  

מצאה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בבחינה  )ו( 
)ה(, כי התנאי כאמור באותו סעיף קטן לא  לפי סעיף קטן 
מתקיים בחברה, תהיה החברה חייבת במס על מלוא סכום 
ההשקעות המיטיבות שהושקעו בה, בשיעור הקבוע בסעיף 
125ב)2(, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו מצאה 
הרשות כי התנאי חדל להתקיים כאמור עד מועד התשלום 

בפועל 

על חוב החברה לפי סעיף קטן )ו( יחולו הוראות פקודה  )ז( 
זו לעניין שומה וגבייה "
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תיקון סעיף 102 - 
הוראת שעה

בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 3 
2019(, יקראו את סעיף 102)א( לפקודה, כך שבהגדרה "בעל שליטה", בסופה יבוא "למעט 
עובד שהוא בעל שליטה בחברת מחקר ופיתוח כהגדרתה בסעיף 92א, לגבי מניה אשר 

ניתנה לו בקשר עם יחסי עובד ומעביד;" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( 4 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016*

בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 1, אחרי סעיף 10 יבוא:1 הוספת סעיף 10א 

"הכרזה על שינויים 
בתחולת הוראות 

החוק 

הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת 10א  )א(  
על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות, לפי סעיף 
40)ג( לחוק–יסוד: הממשלה, רשאית היא להכריז כי המלחמה 
או הפעולות הצבאיות מצריכות תחולה של הוראות החוק 
המנויות בפסקאות שלהלן, בשינויים המפורטים בהן; הכריזה 
הממשלה כאמור, יחולו הוראות אלה לעניין לוחמים בלתי 
חוקיים שנכלאו במהלך המלחמה או הפעולות הצבאיות 

כאמור:

הסמכויות הנתונות בסעיפים 3)ב( ו–4 לרמטכ"ל,   )1(
שהרמטכ"ל  תת–אלוף,  בדרגת  לקצין  נתונות  יהיו 

הסמיכו לכך;

הסמכויות הנתונות בסעיף 3)ב( לקצין בדרגת סגן   )2(
אלוף, יהיו נתונות לקצין בדרגת סרן;

"שבעה  יקראו  שעות"   96" במקום  3)ג(,  בסעיף   )3(
ימים" ובמקום "96 השעות האמורות" יקראו "שבעת 

הימים האמורים" 

האפשרי  בהקדם  תובא,  )א(  קטן  סעיף  לפי  הכרזה  )ב( 
ולא יאוחר מ–48 שעות מעת שניתנה, לאישור ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת )בסעיף זה - הוועדה(; הוועדה רשאית 
לאשר את ההכרזה, לקצר את תקופתה או לא לאשרה; תוקפה 
של הכרזה כאמור יפקע כעבור חמישה ימים מיום שניתנה, 
אם לא אושרה בידי הוועדה קודם לכן; במניין השעות והימים 

לפי סעיף זה לא יבואו בחשבון שבתות ומועדים 

בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( עד יום כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 3 
2019(, יקראו את סעיף 102)א( לפקודה, כך שבהגדרה "בעל שליטה", בסופה יבוא "למעט 
עובד שהוא בעל שליטה בחברת מחקר ופיתוח כהגדרתה בסעיף 92א, לגבי מניה אשר 

ניתנה לו בקשר עם יחסי עובד ומעביד;" 

תיקון סעיף 102 - 
הוראת שעה

תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016( 4 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016*

הוספת סעיף 10א בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 1, אחרי סעיף 10 יבוא:1 

"הכרזה על שינויים 
בתחולת הוראות 

החוק 

הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת 10א  )א(  
על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות, לפי סעיף 
40)ג( לחוק–יסוד: הממשלה, רשאית היא להכריז כי המלחמה 
או הפעולות הצבאיות מצריכות תחולה של הוראות החוק 
המנויות בפסקאות שלהלן, בשינויים המפורטים בהן; הכריזה 
הממשלה כאמור, יחולו הוראות אלה לעניין לוחמים בלתי 
חוקיים שנכלאו במהלך המלחמה או הפעולות הצבאיות 

כאמור:

הסמכויות הנתונות בסעיפים 3)ב( ו–4 לרמטכ"ל,   )1(
שהרמטכ"ל  תת–אלוף,  בדרגת  לקצין  נתונות  יהיו 

הסמיכו לכך;

הסמכויות הנתונות בסעיף 3)ב( לקצין בדרגת סגן   )2(
אלוף, יהיו נתונות לקצין בדרגת סרן;

"שבעה  יקראו  שעות"   96" במקום  3)ג(,  בסעיף   )3(
ימים" ובמקום "96 השעות האמורות" יקראו "שבעת 

הימים האמורים" 

האפשרי  בהקדם  תובא,  )א(  קטן  סעיף  לפי  הכרזה  )ב( 
ולא יאוחר מ–48 שעות מעת שניתנה, לאישור ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת )בסעיף זה - הוועדה(; הוועדה רשאית 
לאשר את ההכרזה, לקצר את תקופתה או לא לאשרה; תוקפה 
של הכרזה כאמור יפקע כעבור חמישה ימים מיום שניתנה, 
אם לא אושרה בידי הוועדה קודם לכן; במניין השעות והימים 

לפי סעיף זה לא יבואו בחשבון שבתות ומועדים 

התקבל בכנסת ביום י"א באדר ב' התשע"ו )21 במרס 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 785, מיום א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(, עמ' 1092 

ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התש"ע, עמ' 634   1

ספר החוקים 2540, י"ח באדר ב' התשע"ו, 2016 3 28


