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חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 
התקציב 2017 ו־2018(, התשע"ז-2016*

פרק א': מטרת החוק
חוקזהבאלתקןחוקיםשוניםולקבועהוראותנוספותכדילשמורעלמדיניותפיסקלית1רמטרה

אחראיתולעמודבתקרתהגירעוןובמגבלתההוצאההממשלתית,להעמיקאתגביית
המסיםולהגדילאתהכנסותהמדינהואתתקבוליה,זאתתוךחיזוקהצמיחהבמשק,
שינויסדריהעדיפויותהלאומייםוצמצוםהפערים,והכולבהתאםליעדיהתקציב

והמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018ר

פרק ב': חיסכון וסיוע לעצמאים
בפרקזה-2רהגדרות-פרקב'

)8(לפקודהלאחרהניכויים 2)1(או "הכנסהחייבתבהפקדה"-הכנסהלפיסעיף
שהותרוממנהלפיכלדיןולפניהקיזוזיםוהפטוריםשהותרוממנהלפיכלדין,
ולמעטתשלומיםממרכיבחיסכוןלמצבאבטלה;לענייןהגדרהזו,"ניכוי"-למעט

ניכויכמפורטלהלן:

ניכוילפיסעיפים17)5א(,47או47אלפקודה; )1(

ניכוישהותרלפיסעיף32)14()ב(לפקודה; )2(

"הכנסהמבוטחת"-כהגדרתהבסעיף47)א()4(לפקודה;

"חוקקופותגמל"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-12005;

"מצבאבטלה",לענייןעצמאי-מצבשבועצמאיחדללעסוקבמשלחידואוסגראת
עסקו,אומצבשבוהגיעהעצמאילגילפרישהכמשמעותובחוקגילפרישה,

התשס"ד-22004,ואיןלוהכנסהחייבתבהפקדה;

"מרכיבחיסכוןלמצבאבטלה"-סכומיםשהפקידעצמאילקופתגמללקצבהלפי
הוראותסעיף5לשםמשיכתםבמצבאבטלה;

"עצמאי"-מישישלוהכנסהחייבתבהפקדה;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה3;

"קופתגמללקצבה"-כהגדרתהבחוקקופותגמל;

"השכרהממוצעבמשק"-סכוםהשווהל־12פעמיםהשכרהממוצעכפישהואמחושב
לצורךגמלאותודמיביטוחלפיסעיף2)ב(לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,

התשנ"ה-41995,כפישמפרסםהמוסדלביטוחלאומי;

"שכרמינימום",לחודש-כהגדרתובחוקשכרמינימום,התשמ"ז-51987;

"שנתמס"-כהגדרתהבפקודה;

"השר"-שרהאוצרר

התשע"ז בכסלו כ"א ביום שהחלה ]בישיבה )2016 בדצמבר 22( התשע"ז בכסלו כ"ב ביום בכנסת התקבל *

)21בדצמבר2016([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1083,מיוםכ"טבתשריהתשע"ז
)31באוקטובר2016(,עמ'433ר

ס"חהתשס"ה,עמ'889ר 1

ס"חהתשס"ד,עמ'46ר 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 3

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 4

ס"חהתשמ"ז,עמ'68ר 5

https://www.prisha.co.il/



ספרהחוקים2592,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 218

חובתהפקדה
לקופתגמללקצבה

עצמאייפקידתשלומיםלקופתגמללקצבהבשלהכנסהחייבתבהפקדה,בשנת3ר )א(
מס,בשיעוריםכמפורטלהלן:

עלחלקההכנסההחייבתבהפקדהשאינועולהעלמחציתהשכרהממוצע )1(
במשק-45%ר4;

עלחלקההכנסההחייבתבהפקדהשעולהעלמחציתהשכרהממוצע )2(
במשקואינועולהעלהשכרהממוצעבמשק-55%ר12ר

מתשלומיםשחייבעצמאילהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראותסעיףקטן)א(, )ב(
ינוכותשלומיםשהפקידהעצמאיאושהופקדובעדובשלהכנסתוהמבוטחתר

תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיסעיףזהיופקדולאיאוחרמתוםשנתהמס )ג(
שבשלהמופקדיםהתשלומיםר

בלילגרועמהוראתסעיףקטן)ג(,הפקדתתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיסעיף )ד(
זה,לאחרתוםשנתהמסשבשלהמופקדיםהתשלומים,לאתקנהלעצמאיזכויות
שתחולתןלמפרעויראואותםכתשלומיםשהופקדובמועדהפקדתםבפועל,והכול
למעטלענייןחובתהפקדהלפיסעיףזהשבוצעהעדתוםהתקופהלהפקדתהתשלום

לפיסעיף6ר

חריגיםלחובת
הפקדהלקופת

גמללקצבה

חובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיסעיף3,לאתחולעלאלה:4ר

עצמאישמתקייםלגביו,בתוםשנתהמס,אחדמאלה: )1(

טרםמלאולו21שנים; )א(

הואהגיעלגילהפרישההמוקדמת,כמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד- )ב(
;2004

טרםחלפושישהחודשיםמהמועדשבוהעצמאינרשםלראשונהכעוסק )ג(
לפיסעיף52לחוקמסערךמוסף,התשל"ו-61975;

עצמאישמלאולו55שניםביוםתחילתושלחוקזהר )2(

סכומיםשיופקדו
למרכיבחיסכון

למצבאבטלה

מתשלומיםשמפקידעצמאילקופתגמללקצבה,בשנתמס,ייוחסלמרכיבחיסכוןלמצב5ר
אבטלההסכוםהנמוךמביןשניאלה:

שלישמכלתשלוםשהפקידהעצמאילקופתגמללקצבה; )1(

הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(לפקודה,לשנהר )2(

התראהעלאי־
הפקדתתשלומים

לקופתגמללקצבה

לאהפקידעצמאישחלהעליוחובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרק6ר )א(
זה,ושהכנסתוהחייבתבהפקדה,בשנתמס,עולהעלסכוםהשווהל־12פעמיםשכר
מינימוםבאותהשנתמס,תשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראותסעיף3,ישלחלו
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותהתראהולפיהאםלאיפקידאתהתשלומים
כאמור,בתוך90ימיםממועדמשלוחההתראה)בפרקזה-התקופהלהפקדתהתשלום(,
יוטלעליוקנסכאמורבסעיף7)בסעיףזה-התראה(;ההתראהתישלחלאחרשקיבל
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותמידעמרשותהמסיםלפיהוראותסעיף9ולאחר

המועדהנקובבור

בהתראהיפורטוכלאלה: )ב(

חובתושלהעצמאילהפקידאתהתשלומיםלקופתגמללקצבהלפיהוראות )1(
סעיף3;

סכוםהתשלומיםשעלהעצמאילהפקידכאמור; )2(

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 6
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המועדהאחרוןלהפקדתהתשלומיםכאמור; )3(

גובההקנסשיוטלעלהעצמאיאםלאיפקידאתהתשלומיםכאמור; )4(

האסמכתהלביצועההפקדהשעלהעצמאילהמציאלמרכזלגבייתקנסות, )5(
אגרותוהוצאותר

התראהתישלחלעצמאיבדואררשום,לפימענולמשלוחדוארכפישצויןבדוח )ג(
שהגישלפיסעיף131לפקודה;התראהשנשלחהבדואררשוםכאמור,יראואותהכאילו
הומצאהכדיןאםחלפו30ימיםמיוםשנשלחה,אלאאםכןהוכיחהעצמאישלאקיבל

אתההתראהמסיבותשאינןתלויותבוולאעקבהימנעותומקבלתהר

עצמאישהומצאהלוהתראהכאמוריפקיד,בתוךהתקופהלהפקדתהתשלום,את )ד(
סכוםההפרששביןהסכוםשהואחייבלהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרק
זהבשלשנתהמסשלגביהנשלחהההתראה,וביןהסכוםשהפקידבפועללקופתגמל
לקצבהבשלאותהשנה,וכןימציאלמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאסמכתאות
לביצועההפקדהכאמורלרבותאסמכתאותלביצועהפקדותבשלאותהשנתמס

שבוצעוטרםמשלוחההתראהר

אי־הפקדת
תשלומיםלקופת

גמללקצבהלאחר
קבלתהתראה-

עבירה

הומצאהלעצמאיהתראהלפיהוראותסעיף6ולאהפקידהעצמאיעדתוםהתקופה7ר
להפקדתהתשלוםאתסכוםההפרשלפיהוראותסעיףקטן)ד(שלאותוסעיף,דינו-

קנס500שקליםחדשיםר

סכוםהקנסהקבועבסעיף7יעודכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,8רעדכוןסכוםהקנס
ב־1 ידוע שהיה המדד לעומת העדכון ביום הידוע המדד שינוי לשיעור בהתאם
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;שרהמשפטיםיפרסםבהודעהברשומותאתסכוםהקנסהמעודכןר

העברתמידע
מרשותהמסים

למרכזלגביית
קנסות,אגרות

והוצאות

רשותהמסיםתעבירלמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,עדיום31בדצמבר9ר )א(
בכלשנה,מידעלגביכלעצמאישמתקיימיםלגביוכלאלה:

חלהעליוחובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרקזה; )1(

הכנסתוהחייבתבהפקדהבשנתהמסהקודמתעלתהעלסכוםהשווהל־12 )2(
פעמיםשכרמינימום;

הואלאהפקידבשנתהמסהקודמתאתהתשלומיםלקופתגמללקצבה )3(
לפיהוראותסעיף3,כולםאוחלקםר

מידעשיועברלפיסעיףקטן)א(יכלולאתאלהבלבד: )ב(

מספרזהותושלהעצמאי; )1(

שמוהפרטיושםמשפחתושלהעצמאי; )2(

מענושלהעצמאילמשלוחדוארכפישצויןבדוחשהגישלפיסעיף131 )3(
לפקודה;

ההפרשביןהסכוםשחייבהעצמאילהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראות )4(
פרקזהבשלשנתהמסהקודמת,לביןהסכוםשהפקידבפועללקופתגמללקצבה

בשלאותהשנהר

המועדהאחרוןלהפקדתהתשלומיםכאמור; )3(

גובההקנסשיוטלעלהעצמאיאםלאיפקידאתהתשלומיםכאמור; )4(

האסמכתהלביצועההפקדהשעלהעצמאילהמציאלמרכזלגבייתקנסות, )5(
אגרותוהוצאותר

התראהתישלחלעצמאיבדואררשום,לפימענולמשלוחדוארכפישצויןבדוח )ג(
שהגישלפיסעיף131לפקודה;התראהשנשלחהבדואררשוםכאמור,יראואותהכאילו
הומצאהכדיןאםחלפו30ימיםמיוםשנשלחה,אלאאםכןהוכיחהעצמאישלאקיבל

אתההתראהמסיבותשאינןתלויותבוולאעקבהימנעותומקבלתהר

עצמאישהומצאהלוהתראהכאמוריפקיד,בתוךהתקופהלהפקדתהתשלום,את )ד(
סכוםההפרששביןהסכוםשהואחייבלהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרק
זהבשלשנתהמסשלגביהנשלחהההתראה,וביןהסכוםשהפקידבפועללקופתגמל
לקצבהבשלאותהשנה,וכןימציאלמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאסמכתאות
לביצועההפקדהכאמורלרבותאסמכתאותלביצועהפקדותבשלאותהשנתמס

שבוצעוטרםמשלוחההתראהר

הומצאהלעצמאיהתראהלפיהוראותסעיף6ולאהפקידהעצמאיעדתוםהתקופה7ר
להפקדתהתשלוםאתסכוםההפרשלפיהוראותסעיףקטן)ד(שלאותוסעיף,דינו-

קנס500שקליםחדשיםר

אי־הפקדת
תשלומיםלקופת

גמללקצבהלאחר
קבלתהתראה-

עבירה

סכוםהקנסהקבועבסעיף7יעודכןב־1בינוארבכלשנה)בסעיףזה-יוםהעדכון(,8ר
ב־1 ידוע שהיה המדד לעומת העדכון ביום הידוע המדד שינוי לשיעור בהתאם
בינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10
שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקה;שרהמשפטיםיפרסםבהודעהברשומותאתסכוםהקנסהמעודכןר

עדכוןסכוםהקנס

רשותהמסיםתעבירלמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,עדיום31בדצמבר9ר )א(
בכלשנה,מידעלגביכלעצמאישמתקיימיםלגביוכלאלה:

העברתמידע
מרשותהמסים

למרכזלגביית
קנסות,אגרות

והוצאות חלהעליוחובתהפקדהלקופתגמללקצבהלפיהוראותפרקזה; )1(

הכנסתוהחייבתבהפקדהבשנתהמסהקודמתעלתהעלסכוםהשווהל־12 )2(
פעמיםשכרמינימום;

הואלאהפקידבשנתהמסהקודמתאתהתשלומיםלקופתגמללקצבה )3(
לפיהוראותסעיף3,כולםאוחלקםר

מידעשיועברלפיסעיףקטן)א(יכלולאתאלהבלבד: )ב(

מספרזהותושלהעצמאי; )1(

שמוהפרטיושםמשפחתושלהעצמאי; )2(

מענושלהעצמאילמשלוחדוארכפישצויןבדוחשהגישלפיסעיף131 )3(
לפקודה;

ההפרשביןהסכוםשחייבהעצמאילהפקידלקופתגמללקצבהלפיהוראות )4(
פרקזהבשלשנתהמסהקודמת,לביןהסכוםשהפקידבפועללקופתגמללקצבה

בשלאותהשנהר
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שמירתמידע
שהתקבלמרשות

המסים

המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותיחזיקמידעשהתקבללפיהוראותסעיף9בנפרד10ר
מכלמידעאחר,ולאיעשהבושימושאלאלשםמשלוחהתראהלפיסעיף6אולשם

הטלתקנסכאמורבסעיף7ר

המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאותאוכלמישפועלמטעמוישמורבסודמידע11רחובתסודיות
שהועבראליובידירשותהמסים,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש,אלא

לפיהוראותפרקזהאוכלדיןאחראולפיצושלביתמשפטר

השרממונהעלביצועושלפרקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועור12רביצועותקנות

תיקוןחוקבית
הדיןלעבודה-

מס'50

בחוקביתהדיןלעבודה,התשכ"ט-71969,בתוספתהשנייה,בסופהיבוא:13ר

התקציבלשנות להשגתיעדי חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות "פרקב'לחוק
התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016ר"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'184

שכותרתו14ר ג' בטור י', בלוח התשנ"ה-81995, משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
"אחוזיםמההכנסהאומהשכרלפיסעיפים337)א(ו־340)א("-

המשנה בטור הממוצע", 60%מהשכר "עלחלקהעולהעל בכותרתהמשנה )1(
"לעובדעצמאי",במקוםהאחוזיםשמפורטיםבויבוא:

"94ר0

-

74ר2

78ר0

09ר0

-

-

12ר2

21ר0

95ר5

83ר12";

בכותרתהמשנה"עלהחלקשאינועולהעל60%מהשכרהממוצע",בטורהמשנה )2(
"לעובדעצמאי",במקוםהאחוזיםשמפורטיםבויבוא:

"24ר0

-

59ר0

17ר0

03ר0

-

-

47ר0

05ר0

32ר1

87ר2"ר

ס"חהתשכ"ט,עמ'70;התשע"ז,עמ'8ר 7

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'25ר 8
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תיקוןפקודת
מסהכנסה-מס'

231

בפקודתמסהכנסה15-9ר

בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהפיקוחעלקופותגמל"יבוא: )1(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016;";

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ה7(יבוא: )2(

סכומיםמקופתגמללקצבהשמשךיחידלפיסעיף23)ב3(לחוקהפיקוח ")ה8(
עלקופותגמל,יראואותםכהכנסהכאמורבסעיף2)1(או)8(שהתקבלהבידי

היחידר";

בסעיף9,אחריפסקה)7א(יבוא: )3(

הסכוםהנמוךמביןאלה:")7ב( )א(

סכומיםמקופתגמללקצבהשמשךיחידלפיסעיף23)ב3(לחוק )1(
הפיקוחעלקופותגמל;

הסכוםהנקובבפסקה)7א()א()2(,כשהואמוכפלבמספרשנות )2(
לקצבה, גמל לקופת תשלומים העצמאי הפקיד שבהן העבודה
ולאחרשהופחתוממנוסכומיםשמשךבפטורממסלפיפסקה)7א(

בגיןאותןשנותעבודהר

המנהליקבעכלליםלדיווחולחישובהסכוםהפטורלפיפסקהזור )ב(

בפסקהזו- )ג(

2017 2לחוקההתייעלותהכלכלית "עצמאי"-כהגדרתובסעיף
ו־2018;

"שנתעבודה"-כלשנההחלמשנתהמסשבההחלעצמאילהפקיד
למרכיבחיסכוןלמצבאבטלהלפיפרקב'לחוקההתייעלות
הכלכלית2017ו־2018,לראשונה,אוהחלמשנתהמסשלאחר
השנהשבהביצעמשיכהללאחבותמסלפיפסקהזו,לפי
המאוחר;ולענייןעצמאישהחללהפקידלקופתגמללקצבה
במעמדעצמאילפנימועדתחילתושלהחוקהאמור-כל
שנההחלמשנתהמסשבההחללהפקידלראשונהכעצמאי,
אוהחלמשנתהמסשלאחרהשנהשבהביצעמשיכהבלא

חבותמס,לפיהמאוחרר";

המענקים "סכום לפני ברישה, פטורים", "מענקים בהגדרה 9א)ג()1(, בסעיף )4(
הפטורים"יבוא"סכומיםפטוריםלפיסעיף9)7ב(שקיבליחידוכן";

17)5א(,המילים"לאחרשהופחתמהםסכוםהשווהל־5%ר2מהכנסתו בסעיף )5(
הקובעת;סכומיםכאמור"-יימחקו;

בסעיף45א,בסופויבוא: )6(

יחידשלאנוכולוסכומיםבעדרכישתביטוחמועדףמפניאבדןכושר ")ו(
עבודהלפיסעיף32)14()ב(,יזוכהממסבשיעורשל35%מןהסכומיםשהפקיד
לקופתגמללקצבהבעבורעצמוכעמיתעצמאיולאזוכהבשלהםממסלפיסעיף
קטן)ב(,עדלשיעורשל5%ר0מהכנסתומעסקאוממשלחידעדלסכוםהשווה

תיקוןפקודתבפקודתמסהכנסה15-9ר
מסהכנסה-מס'

231 בסעיף1,אחריההגדרה"חוקהפיקוחעלקופותגמל"יבוא: )1(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016;";

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ה7(יבוא: )2(

סכומיםמקופתגמללקצבהשמשךיחידלפיסעיף23)ב3(לחוקהפיקוח ")ה8(
עלקופותגמל,יראואותםכהכנסהכאמורבסעיף2)1(או)8(שהתקבלהבידי

היחידר";

בסעיף9,אחריפסקה)7א(יבוא: )3(

הסכוםהנמוךמביןאלה:")7ב( )א(

סכומיםמקופתגמללקצבהשמשךיחידלפיסעיף23)ב3(לחוק )1(
הפיקוחעלקופותגמל;

הסכוםהנקובבפסקה)7א()א()2(,כשהואמוכפלבמספרשנות )2(
לקצבה, גמל לקופת תשלומים העצמאי הפקיד שבהן העבודה
ולאחרשהופחתוממנוסכומיםשמשךבפטורממסלפיפסקה)7א(

בגיןאותןשנותעבודהר

המנהליקבעכלליםלדיווחולחישובהסכוםהפטורלפיפסקהזור )ב(

בפסקהזו- )ג(

2017 2לחוקההתייעלותהכלכלית "עצמאי"-כהגדרתובסעיף
ו־2018;

"שנתעבודה"-כלשנההחלמשנתהמסשבההחלעצמאילהפקיד
למרכיבחיסכוןלמצבאבטלהלפיפרקב'לחוקההתייעלות
הכלכלית2017ו־2018,לראשונה,אוהחלמשנתהמסשלאחר
השנהשבהביצעמשיכהללאחבותמסלפיפסקהזו,לפי
המאוחר;ולענייןעצמאישהחללהפקידלקופתגמללקצבה
במעמדעצמאילפנימועדתחילתושלהחוקהאמור-כל
שנההחלמשנתהמסשבההחללהפקידלראשונהכעצמאי,
אוהחלמשנתהמסשלאחרהשנהשבהביצעמשיכהבלא

חבותמס,לפיהמאוחרר";

המענקים "סכום לפני ברישה, פטורים", "מענקים בהגדרה 9א)ג()1(, בסעיף )4(
הפטורים"יבוא"סכומיםפטוריםלפיסעיף9)7ב(שקיבליחידוכן";

בסעיף17)5א(,המילים"לאחרשהופחתמהםסכוםהשווהל־5%ר2מהכנסתו )5(
הקובעת;סכומיםכאמור"-יימחקו;

בסעיף45א,בסופויבוא: )6(

יחידשלאנוכולוסכומיםבעדרכישתביטוחמועדףמפניאבדןכושר ")ו(
עבודהלפיסעיף32)14()ב(,יזוכהממסבשיעורשל35%מןהסכומיםשהפקיד
לקופתגמללקצבהבעבורעצמוכעמיתעצמאיולאזוכהבשלהםממסלפיסעיף
קטן)ב(,עדלשיעורשל5%ר0מהכנסתומעסקאוממשלחידעדלסכוםהשווה

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'46ר 9
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)1(להגדרה"הכנסהמזכה"שבסעיף47)א()1( לפעמייםהסכוםהאמורבפסקה
בניכויהכנסתוהמבוטחתר";

בסעיף235- )7(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מותרלהעבירלמרכזלגבייתקנסות, ")ג1(
2017 הכלכלית ההתייעלות לחוק 9 סעיף לפי מידע והוצאות אגרות

ו־2018ר";

בסעיףקטן)ד(,בסופויבוא: )ב(

בביצועפרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018ר" )3("

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'18

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-16-102005ר

בסעיף1,אחריההגדרה"חברהמנהלת"יבוא: )1(

""חוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"-חוקההתייעלותהכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016;";

בסעיף21,במקום"ותשלומיםעבורפיצויים"יבוא"תשלומיםבעבורפיצויים )2(
לחוק 2 בסעיף כהגדרתו אבטלה למצב חיסכון למרכיב עמית-עצמאי ותשלומי

ההתייעלותהכלכלית2017ו־2018"ר

בסעיף23,אחריסעיףקטן)ב2(יבוא: )3(

השר,באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,יקבע")ב3( )1(
אתהמועדיםוהתנאיםשבהםרשאיעמית-עצמאיבמצבאבטלהלמשוך
כספיםמקופתגמללקצבהשלאבדרךשלקצבהאובדרךשלהיווןחלק
שהתקיימו ובלבד לתגמולים, גמל ומקופת חד־פעמי לסכום מהקצבה

התנאיםהמנוייםבפסקאותמשנה)א(או)ב(להלן:

לפי לקצבה גמל לקופת תשלומים הפקיד העמית-עצמאי )א(
2017ו־2018,בעבור הוראותפרקב'לחוקההתייעלותהכלכלית
שנתייםלפחותמתוךשלוששנותהמסהאחרונותשקדמולמועד
בפריסה תהיה זו משנה פסקת לפי כספים משיכת המשיכה;
לשלושהתשלומים,ואולםלענייןמשיכהשלעמית-עצמאישהגיע
לגילפרישה-בתשלוםאחד,והכולכפישיקבעהשרכאמורובסכום

שאינועולהעלהסכוםהגבוהמביןאלה:

שלושפעמיםשכרמינימוםלחודש,כהגדרתובחוקשכר )1(
מינימום,התשמ"ז-111987,ובלבדשלאנמשכוכספיםבסכום

כאמוריותרמפעמיים;

הסכוםהנמוךמביןאלה: )2(

הסכוםהצבורבמרכיבחיסכוןלמצבאבטלה; )א(

מס לפקודת 9)7א()א()2( בסעיף הנקוב הסכום )ב(
הכנסה,כשהואמוכפלבמספרהשניםשבהןהפקיד
העמיתתשלומיםלקופתגמללקצבה,כעמית-עצמאי
הפקיד שבהן השנים במספר או בהפקדה, החייב

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ו,עמ'1259ר 10

ס"חהתשמ"ז,עמ'68ר 11

https://www.prisha.co.il/



223 ספרהחוקים2592,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

העמיתתשלומיםלקופתגמללקצבהכעמית-עצמאי
החייבבהפקדההחלמשנתהמסשלאחרהשנהשבה

ביצעמשיכהלפיסעיףקטןזה,לפיהנמוך;

או לקצבה גמל לקופת תשלומים הפקיד העמית-עצמאי )ב(
לקופתגמללתגמוליםכעמית-עצמאילפניהמועדהקובעבעבור
הקובע למועד שקדמו המס שנות ארבע מתוך לפחות שנתיים
ובהתאםלתנאיםהקבועיםבחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018
משנה )בפסקת ההפקדה במועדי עליו חל חוק אותו היה אילו
זו-התנאיםהקבועים(;משיכתכספיםלפיפסקתמשנהזותהיה
בפריסהלשלושהתשלומים,ואולםלענייןמשיכהשלעמית-עצמאי
שהגיעלגילפרישה-בתשלוםאחד,והכולכפישיקבעהשרכאמור

ובסכוםשאינועולהעלהסכוםהנמוךמביןאלה:

שלישמהסכוםהצבורבקופתהגמל,במועדהקובע; )1(

הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(לפקודתמסהכנסה, )2(
כשהואמוכפלבמספרהשניםשבהןהפקידהעמיתתשלומים
המועד לפני בהפקדה, החייב כעמית-עצמאי גמל לקופת
הקובעובהתאםלתנאיםהקבועים,אובמספרהשניםשבהן
הפקידהעמיתתשלומיםכאמורלפניהמועדהקובעוהחל
משנתהמסשלאחרהשנהשבהביצעמשיכהבלאחבותמס

בקופתהגמל,לפיהנמוךר

בסעיףקטןזה- )2(

- אבטלה" למצב חיסכון ו"מרכיב בהפקדה" חייבת "הכנסה
כהגדרתםבסעיף2לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018;

"המועדהקובע"-יוםתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2017
ו־2018;

"מצבאבטלה",לענייןעמית-עצמאי-מצבשבועמית-עצמאי
חדללעסוקבמשלחידואוסגראתעסקו,אומצבשבוהגיע
העמית-עצמאילגילפרישהכמשמעותובחוקגילפרישה,

התשס"ד-2004ואיןלוהכנסהחייבתבהפקדה;

"עמית-עצמאישחייבבהפקדה"-עמית-עצמאישחלהעליוחובה
לחוק ב' פרק לפי לקצבה גמל לקופת תשלומים להפקיד

ההתייעלותהכלכלית2017ו־2018;"ר

תיקוןחוקהעבירות
המינהליות-

מס'20

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-121985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:17ר

התקציבלשנות להשגתיעדי חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות "פרקב'לחוק
התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016ר"

פרקב'-תחילה,
תחולה,הוראת

מעברותקנות
ראשונות

תחילתושלסעיף7ביוםג'בכסלוהתש"ף)1בדצמבר2019(והואיחולעלהפקדות18ר )א(
לפיסעיף3,בשלשנתהמס2018ואילךר

תחילתושלסעיף9ביוםי"גבכסלוהתשע"ח)1בדצמבר2017(ר )ב(

תחילתםשלסעיפים3)ה8(,9)7ב(ו־9א)ג()1(לפקודה,כנוסחםבסעיף15)2(,)3(ו–)4( )ג(
לחוקזה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ר

העמיתתשלומיםלקופתגמללקצבהכעמית-עצמאי
החייבבהפקדההחלמשנתהמסשלאחרהשנהשבה

ביצעמשיכהלפיסעיףקטןזה,לפיהנמוך;

או לקצבה גמל לקופת תשלומים הפקיד העמית-עצמאי )ב(
לקופתגמללתגמוליםכעמית-עצמאילפניהמועדהקובעבעבור
הקובע למועד שקדמו המס שנות ארבע מתוך לפחות שנתיים
ובהתאםלתנאיםהקבועיםבחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018
משנה )בפסקת ההפקדה במועדי עליו חל חוק אותו היה אילו
זו-התנאיםהקבועים(;משיכתכספיםלפיפסקתמשנהזותהיה
בפריסהלשלושהתשלומים,ואולםלענייןמשיכהשלעמית-עצמאי
שהגיעלגילפרישה-בתשלוםאחד,והכולכפישיקבעהשרכאמור

ובסכוםשאינועולהעלהסכוםהנמוךמביןאלה:

שלישמהסכוםהצבורבקופתהגמל,במועדהקובע; )1(

הסכוםהנקובבסעיף9)7א()א()2(לפקודתמסהכנסה, )2(
כשהואמוכפלבמספרהשניםשבהןהפקידהעמיתתשלומים
המועד לפני בהפקדה, החייב כעמית-עצמאי גמל לקופת
הקובעובהתאםלתנאיםהקבועים,אובמספרהשניםשבהן
הפקידהעמיתתשלומיםכאמורלפניהמועדהקובעוהחל
משנתהמסשלאחרהשנהשבהביצעמשיכהבלאחבותמס

בקופתהגמל,לפיהנמוךר

בסעיףקטןזה- )2(

- אבטלה" למצב חיסכון ו"מרכיב בהפקדה" חייבת "הכנסה
כהגדרתםבסעיף2לחוקההתייעלותהכלכלית2017ו־2018;

"המועדהקובע"-יוםתחילתושלחוקההתייעלותהכלכלית2017
ו־2018;

"מצבאבטלה",לענייןעמית-עצמאי-מצבשבועמית-עצמאי
חדללעסוקבמשלחידואוסגראתעסקו,אומצבשבוהגיע
העמית-עצמאילגילפרישהכמשמעותובחוקגילפרישה,

התשס"ד-2004ואיןלוהכנסהחייבתבהפקדה;

"עמית-עצמאישחייבבהפקדה"-עמית-עצמאישחלהעליוחובה
לחוק ב' פרק לפי לקצבה גמל לקופת תשלומים להפקיד

ההתייעלותהכלכלית2017ו־2018;"ר

תיקוןחוקבחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-121985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:17ר
העבירות

המינהליות-
מס'20

התקציבלשנות להשגתיעדי חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות "פרקב'לחוק
התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016ר"

תחילתושלסעיף7ביוםג'בכסלוהתש"ף)1בדצמבר2019(והואיחולעלהפקדות18ר )א(
לפיסעיף3,בשלשנתהמס2018ואילךר

פרקב'-תחילה,
תחולה,הוראת

מעברותקנות
ראשונות תחילתושלסעיף9ביוםי"גבכסלוהתשע"ח)1בדצמבר2017(ר )ב(

תחילתםשלסעיפים3)ה8(,9)7ב(ו־9א)ג()1(לפקודה,כנוסחםבסעיף15)2(,)3(ו–)4( )ג(
לחוקזה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ר

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ו,עמ'176ר 12
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עלאףהאמורבסעיף8,לאיראואתיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(כיום )ד(
עדכוןכמשמעותובסעיףהאמורר

תקנותראשונותלפיסעיף23)ב3(לחוקקופותגמל,כנוסחובסעיף16לחוקזה, )ה(
יובאולאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,עדיוםז'בתמוזהתשע"ז

)1ביולי2017(ר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

בתוםשלוששניםמיוםתחילתושלחוקזהימסורהשרלוועדתהעבודההרווחה19ר
והבריאותשלהכנסתדיווחעליישוםהוראותפרקזהר

פרק ג': פיצויי פיטורים
תיקוןפקודתמס

הכנסה-מס'232
בפקודתמסהכנסה20-13ר

בסעיף3)ה3(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

סכומיםששילמוכלמעבידיושלעובד,בעבורו,לקופותגמל")1א( )א(
לקצבה,עלחשבוןמרכיבהפיצויים,העוליםעלתקרתהפיצויים,יראו
אותםכהכנסתעבודהשלהעובד,במועדשבושולמולקופותהגמל;
סכומיםששולמוכאמור,לקופותהגמל,אשראינםעוליםעלתקרת

הפיצויים,יראואותםכהכנסהשלהעובד,במועדשקיבלאותםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכומיםששילמוכלמעבידיו )ב(
שלעובד,בעבורו,לקרןותיקה,העוליםעלתקרתהפיצויים,יראו

אותםכהכנסהשלהעובד,במועדשקיבלאותםר

החלמשנתהמס2018וב־1בינוארשלכלשנתמסשלאחר )ג(
מכן,יתואםהסכוםהנקובבתקרתהפיצוייםלפישיעורעלייתהשכר

הממוצעבמשק,כשהואמעוגלל־100שקליםחדשיםר

סכומיםששילמוכלמעבידיושלעובד,בעבורו,לקופותגמללקצבה)1ב(
עלחשבוןהשלמהלפיצויים,העוליםעלתקרתההשלמהלפיצויים,
יראואותםכהכנסתעבודהשלהעובד,במועדשבושולמולקופות
הגמל;סכומיםששולמוכאמורלקופותהגמל,אשראינםעוליםעל
תקרתההשלמהלפיצויים,יראואותםכהכנסהשלהעובד,במועד

שקיבלאותם;";

בפסקה)2(- )ב(

אחריההגדרה"השיעורלהפקדה"יבוא: )1(

""מרכיבהפיצויים"-כמשמעותולפיסעיף21לחוקהפיקוחעל
קופותגמל;";

אחריההגדרה"סכוםהתקרה"יבוא: )2(

במרכיב שנצברו סכומים - במס" החייבים צבורים ""סכומים
הפיצוייםשלעובדבקופתגמללקצבה,אףאםנמשכובידי
העובד,אשררואיםאותםכהכנסהשלהעובדלפיפסקה)1א(

או)1ב(,במועדשקיבלאותם;

היה שבהם מתוכן, היחסי החלק או השנים - העבודה" "שנות
העובדמועסק;";

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'223ר 13
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אחריההגדרה"תקרתהכנסהמזכה"יבוא: )3(

תקרת מהכפלת המתקבל הסכום - לפיצויים" השלמה ""תקרת
הפיצוייםבשנותהעבודהאצלאותומעביד,בניכויסכומים
צבוריםהחייביםבמסששולמובידיכלמעבידיושלהעובד,

בעדשנותהעבודהכאמור;

32,000 או ההפקדה ביום העובד משכורת - הפיצויים" "תקרת
שקליםחדשים,לפיהנמוךר";

בסעיף9)7א(- )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו ")א1(
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבפרישה,ויחולוהוראותאלה:

עלריביתורווחיםאחריםשמקורםבסכומיםהאמורים,אשר )1(
נמשכומהקופהבידיהעובדאובעקבותפטירתו,יוטלמסבשיעור

הקבועלפיסעיף125ג)ג(;

מהסכומים חלק של העובד בידי מהקופה משיכה בכל )2(
כאמור אחרים ורווחים ריבית גם נמשכו כאילו יראו האמורים

בפסקתמשנה)1(,בהתאםלחלקםהיחסיביתרההצבורה;

שמקורם אחרים ורווחים ריבית וכן האמורים הסכומים )3(
בסכומיםאלה,אשרנמשכומהקופהבידיהמעביד,יחויבובמס
כהכנסהבידיהמעבידוינוכהמהםסכוםהשווהלסכוםהמתקבל

מהכפלתשיעורהמסהמרבילפיסעיף121בסכומיםשנמשכו;

סכוםשנוכהכאמורבפסקתמשנה)3(- )4(

יישארבמרכיבהפיצוייםבקופתהגמלשלהעובד; )א(

שבו במועד העובד בידי אותוכסכוםשהופקד יראו )ב(
נמשכוהסכומיםבידיהמעביד;

164,עלידי יראואותוכמסשנוכהבמקורלפיסעיף )ג(
הקופה,מהכספיםששולמולמעבידר";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו ")ב1(
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבמוות,וכןריביתוכלרווחאחרהנובעיםמהם;";

אחריפסקתמשנה)ז(יבוא: )ג(

לענייןפסקתמשנה)ז(,יראועובדשפרשוהסכומיםהעומדיםלזכותו ")ז1(
במרכיבהפיצוייםבכלקופותהגמללקצבהבשלעבודתואצלאותומעביד
אינםעוליםעל360,000שקליםחדשיםאועלתקרתהפיצוייםכהגדרתה
בסעיף3)ה3()2(לכלשנתעבודה-לפיהגבוה,כאילוהודיעלמנהל,בעת
פרישתו,עלרצונולהמשיךולהשאירםלמטרתתשלוםקצבה,אלאאםכן

הודיעלמנהלאחרת;";

אחריההגדרה"תקרתהכנסהמזכה"יבוא: )3(

תקרת מהכפלת המתקבל הסכום - לפיצויים" השלמה ""תקרת
הפיצוייםבשנותהעבודהאצלאותומעביד,בניכויסכומים
צבוריםהחייביםבמסששולמובידיכלמעבידיושלהעובד,

בעדשנותהעבודהכאמור;

32,000 או ההפקדה ביום העובד משכורת - הפיצויים" "תקרת
שקליםחדשים,לפיהנמוךר";

בסעיף9)7א(- )2(

אחריפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו ")א1(
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבפרישה,ויחולוהוראותאלה:

עלריביתורווחיםאחריםשמקורםבסכומיםהאמורים,אשר )1(
נמשכומהקופהבידיהעובדאובעקבותפטירתו,יוטלמסבשיעור

הקבועלפיסעיף125ג)ג(;

מהסכומים חלק של העובד בידי מהקופה משיכה בכל )2(
כאמור אחרים ורווחים ריבית גם נמשכו כאילו יראו האמורים

בפסקתמשנה)1(,בהתאםלחלקםהיחסיביתרההצבורה;

שמקורם אחרים ורווחים ריבית וכן האמורים הסכומים )3(
בסכומיםאלה,אשרנמשכומהקופהבידיהמעביד,יחויבובמס
כהכנסהבידיהמעבידוינוכהמהםסכוםהשווהלסכוםהמתקבל

מהכפלתשיעורהמסהמרבילפיסעיף121בסכומיםשנמשכו;

סכוםשנוכהכאמורבפסקתמשנה)3(- )4(

יישארבמרכיבהפיצוייםבקופתהגמלשלהעובד; )א(

שבו במועד העובד בידי אותוכסכוםשהופקד יראו )ב(
נמשכוהסכומיםבידיהמעביד;

164,עלידי יראואותוכמסשנוכהבמקורלפיסעיף )ג(
הקופה,מהכספיםששולמולמעבידר";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )ב(

סכומיםשראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמו ")ב1(
לקופתגמללקצבה,לפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(,אשרהתקבלוכמענקהון

עקבמוות,וכןריביתוכלרווחאחרהנובעיםמהם;";

אחריפסקתמשנה)ז(יבוא: )ג(

לענייןפסקתמשנה)ז(,יראועובדשפרשוהסכומיםהעומדיםלזכותו ")ז1(
במרכיבהפיצוייםבכלקופותהגמללקצבהבשלעבודתואצלאותומעביד
אינםעוליםעל360,000שקליםחדשיםאועלתקרתהפיצוייםכהגדרתה
בסעיף3)ה3()2(לכלשנתעבודה-לפיהגבוה,כאילוהודיעלמנהל,בעת
פרישתו,עלרצונולהמשיךולהשאירםלמטרתתשלוםקצבה,אלאאםכן

הודיעלמנהלאחרת;";
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בסעיף9א)א(,בהגדרה"תשלומיםפטורים"- )3(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )א(

עלידימעבידיושלעובד,בעבורהעובד,עלחשבוןמרכיבהפיצויים, ")ג(
אשרראואותםכהכנסתעבודהשלהעובדבמועדשבושולמולקופות

גמללקצבהלפיסעיף3)ה3()1א(או)1ב(;";

בהגדרות"מרכיבתגמוליהעובד"ו"מרכיבתגמוליהמעביד",לפני""מרכיב )ב(
תגמוליהעובד""יבוא""מרכיבהפיצויים"";

בסעיף120א,בהגדרה"הנחותסוציאליות",במקום"סכומיהפטורשלמענקפרישה )4(
אומענקמוותעלפיסעיף9)7א("יבוא"הסכומיםהנקוביםבסעיף9)7א("ר

פרק ד': קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות
בפרקזה-21רהגדרות-פרקד'

פרסומי לפי מקומיות רשויות של הפריפריאליות אשכול - הפריפריאליות" "מדד
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,לגביכלרשותמקומית;

"המדרגהחברתי־כלכלי"-אפיוןרשויותמקומיותוסיווגןבאשכוללפיהרמההחברתית־
כלכליתשלהאוכלוסייהלפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלגביכל
רשותמקומיתולגבייישובבמועצהאזורית-לפיפרסומיהלשכההמרכזית

לסטטיסטיקהלגביכליישובבמועצההאזוריתאולגביהמועצההאזורית;

"עירעולים"-רשותמקומיתששרהפניםהכריזעליהשהיאעירעוליםאויישוב
עוליםבהתאםלסמכותולפיסעיף3או5אלפקודה,ערביוםתחילתושלחוקזה;

"הפקודה"-פקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(,141938;

המרכזיתלסטטיסטיקה"-הנתוניםהמופיעיםבפרסומיהלשכה "פרסומיהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקההידועיםב־31בדצמברבשנהשקדמהלשנתהכספים

שבהמחולקיםכספיהקרן;

"הקרן"-הקרןשהוקמהלפיסעיף22;

"רשותמקומית"-עירייה,מועצהמקומיתאומועצהאזורית,לרבותבאזוריהודהושומרוןר

קרןלצמצום
פעריםביןרשויות

מקומיות

מוקמתבזהקרןבמשרדהפניםשמטרתהצמצוםפעריםביןרשויותמקומיותר22ר

תקציבהקרן
ועדכונו

תקציבהקרןייקבעבתכניתנפרדתבסעיףתקציבמשרדהפניםבחוקהתקציבהשנתי23ר
ויעודכןמדישנהב־60%משיעורהעדכוןכהגדרתובסעיף7לחוקהסדריםבמשק
המדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-151992;בסעיףזה,"תכנית"
ו"סעיףתקציב"-כהגדרתםבחוקתקציבשנתי,כמשמעותובחוקיסודותהתקציב,

התשמ"ה-161985ר

תקציבהקרןבמלואו,יוקצהבכלשנתכספיםלרשויותמקומיות,בהתאםלכללי24רחלוקתכספיהקרן )א(
חלוקהשיקבעושרהאוצרושרהפנים,בהתחשב,ביןהשאר,באלה:

האפיוןוהסיווגשלהרשותהמקומיתבאשכולבהתאםלמדרגהחברתי־ )1(
כלכליוכןהאפיוןוהסיווגשליישוביםבתחוםהרשותהמקומית,ככלשישנם,

בהתאםלמדרגהחברתי-כלכלי;

ע"ר1938,תוס'1,עמ')ע(27,)א(31ר 14

ס"חהתשנ"ג,עמ'10ר 15

ס"חהתשמ"ח,עמ'60ר 16
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אשכולהפריפריאליותשלהרשותהמקומיתבהתאםלמדדהפריפריאליות, )2(
כפישהואמתעדכןמזמןלזמן;

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )3(

מצבההפיננסישלהרשותהמקומית; )4(

היקףשטחהנכסיםשבתחוםהרשותהמקומיתשאינםמבנימגוריםלצורך )5(
חישובארנונה;

שיעורהתושביםברשותהמקומיתשעלולישראלבחמשעשרההשנים )6(
שקדמולשנתהכספיםשבהמחולקיםכספיהקרןוכןמספרהתושביםכאמור

שעלומאתיופיהלאחריוםכ"ובטבתהתשמ"ד)1בינואר1984(;

עיוותיםכלכלייםבתקצובהשלרשותמקומיתשנגרמובשלביטולההכרזה )7(
עליהכעלעירעוליםובשלהקצאתתקציבהקרןלפיסעיף25)א(ו–)ג(ר

לענייןכלליהחלוקהשיקבעושרהאוצרושרהפניםבהתאםלסעיףקטן)א(,יחולו )ב(
הוראותאלה:

75%מתקציבהקרןיוקצהבכלשנתכספיםלרשויותמקומיותשמתקיים )1(
בהןלפחותאחדמאלה:

רשויותמקומיותשהאשכולבמדרגהחברתי־כלכלישלהןהוא1עד )א(
5אויישוביםבתחומירשויותמקומיותכאמור;

רשויותמקומיותשהאשכולבמדדהפריפריאליותשלהןהוא1עד5; )ב(

רשויותמקומיותשהאשכולבמדרגהחברתי־כלכלישלהןהוא1עד7 )ג(
שמביןתושביהןעלולישראלבחמשעשרההשניםשקדמולשנתהכספים
שבהמחולקיםכספיהקרןאועלולישראלמאתיופיהלאחריוםכ"ובטבת
התשמ"ד)1בינואר1984(;שרהאוצרושרהפניםיקבעוכלליםלגבישיעור

העוליםוחלוקתהתקציבבהתאםלשיעורהתושביםהעולים;

בכלשנתכספיםיוקצוכספיהקרןכמפורטלהלן: )2(

10%לפחותמתקציבהקרןיוקצולרשויותמקומיותמביןהרשויות )א(
שמתקייםבהןהאמורבפסקה)1()א(;

10%לפחותמתקציבהקרןיוקצולרשויותמקומיותמביןהרשויות )ב(
שמתקייםבהןהאמורבפסקה)1()ב(;

13%מתקציבהקרןיוקצולרשויותמקומיותמביןהרשויותשמתקיים )ג(
בהןהאמורבפסקה)1()ג(ר

פרקד'-הוראת
מעבר

עלאףהאמורבסעיף24,בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםל'בכסלו25ר )א(
בטבלה למפורט בהתאם הקרן מתקציב חלק יוקצה ,)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה

שבתוספתלפרקזהר

)א(,יחולקוהכספים נותרוכספיםלאחרהקצאתהכספיםכאמורבסעיףקטן )ב(
בהתאםלכלליהחלוקהשקבעושרהאוצרושרהפניםלפיהוראותסעיף24ר

שרהאוצרושרהפנים,בהסכמתראשהממשלה,רשאיםלהאריךאתהתקופה )ג(
האמורהבסעיףקטן)א(לתקופהאחתנוספתשלשנתייםלגביהרשויותהמקומיות
הזכאיותלהקצאתכספיםמכספיהקרןבשנים2023ו־2024בהתאםלתוספת;ואולם
הסכוםשיוקצהלכלאחתמהרשויותהמקומיותהאמורותלאיעלהעלהסכוםהקבוע

לגביאותןרשויותמקומיותבתוספתלענייןשנת2024ר

אשכולהפריפריאליותשלהרשותהמקומיתבהתאםלמדדהפריפריאליות, )2(
כפישהואמתעדכןמזמןלזמן;

גודלהאוכלוסייהברשותהמקומית; )3(

מצבההפיננסישלהרשותהמקומית; )4(

היקףשטחהנכסיםשבתחוםהרשותהמקומיתשאינםמבנימגוריםלצורך )5(
חישובארנונה;

שיעורהתושביםברשותהמקומיתשעלולישראלבחמשעשרההשנים )6(
שקדמולשנתהכספיםשבהמחולקיםכספיהקרןוכןמספרהתושביםכאמור

שעלומאתיופיהלאחריוםכ"ובטבתהתשמ"ד)1בינואר1984(;

עיוותיםכלכלייםבתקצובהשלרשותמקומיתשנגרמובשלביטולההכרזה )7(
עליהכעלעירעוליםובשלהקצאתתקציבהקרןלפיסעיף25)א(ו–)ג(ר

לענייןכלליהחלוקהשיקבעושרהאוצרושרהפניםבהתאםלסעיףקטן)א(,יחולו )ב(
הוראותאלה:

75%מתקציבהקרןיוקצהבכלשנתכספיםלרשויותמקומיותשמתקיים )1(
בהןלפחותאחדמאלה:

רשויותמקומיותשהאשכולבמדרגהחברתי־כלכלישלהןהוא1עד )א(
5אויישוביםבתחומירשויותמקומיותכאמור;

רשויותמקומיותשהאשכולבמדדהפריפריאליותשלהןהוא1עד5; )ב(

רשויותמקומיותשהאשכולבמדרגהחברתי־כלכלישלהןהוא1עד7 )ג(
שמביןתושביהןעלולישראלבחמשעשרההשניםשקדמולשנתהכספים
שבהמחולקיםכספיהקרןאועלולישראלמאתיופיהלאחריוםכ"ובטבת
התשמ"ד)1בינואר1984(;שרהאוצרושרהפניםיקבעוכלליםלגבישיעור

העוליםוחלוקתהתקציבבהתאםלשיעורהתושביםהעולים;

בכלשנתכספיםיוקצוכספיהקרןכמפורטלהלן: )2(

10%לפחותמתקציבהקרןיוקצולרשויותמקומיותמביןהרשויות )א(
שמתקייםבהןהאמורבפסקה)1()א(;

10%לפחותמתקציבהקרןיוקצולרשויותמקומיותמביןהרשויות )ב(
שמתקייםבהןהאמורבפסקה)1()ב(;

13%מתקציבהקרןיוקצולרשויותמקומיותמביןהרשויותשמתקיים )ג(
בהןהאמורבפסקה)1()ג(ר

עלאףהאמורבסעיף24,בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםל'בכסלו25ר )א(
בטבלה למפורט בהתאם הקרן מתקציב חלק יוקצה ,)2024 בדצמבר 31( התשפ"ה

שבתוספתלפרקזהר

פרקד'-הוראת
מעבר

)א(,יחולקוהכספים נותרוכספיםלאחרהקצאתהכספיםכאמורבסעיףקטן )ב(
בהתאםלכלליהחלוקהשקבעושרהאוצרושרהפניםלפיהוראותסעיף24ר

שרהאוצרושרהפנים,בהסכמתראשהממשלה,רשאיםלהאריךאתהתקופה )ג(
האמורהבסעיףקטן)א(לתקופהאחתנוספתשלשנתייםלגביהרשויותהמקומיות
הזכאיותלהקצאתכספיםמכספיהקרןבשנים2023ו־2024בהתאםלתוספת;ואולם
הסכוםשיוקצהלכלאחתמהרשויותהמקומיותהאמורותלאיעלהעלהסכוםהקבוע

לגביאותןרשויותמקומיותבתוספתלענייןשנת2024ר
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תיקוןפקודתמסי
העירייהומסי

הממשלה)פטורין(
-מס'28

בפקודתמסיהעירייהומסיהממשלה)פטורין(,26-171938ר

3)ג(,המילים"ובתחוםעירייהאחרתשהכריזעליהשרהפנים,לאחר בסעיף )1(
התייעצותבשרהאוצר,שהיאעירעולים"-יימחקו;

בסעיף5)י(- )2(

בפסקה)1(- )א(

המילים"שאינומוסדחינוךכאמורבסעיף4או5ג"-יימחקו; )1(

יבוא פעולתו" על החלות דין כל הוראות קיום "בבחינת במקום )2(
"בקיומושלרישוי;הוראותפסקהזולענייןמוסדשעיקרפעילותובענייני
חינוךכאמור,יחולוגםעלמוסדחינוךכמשמעותובסעיף4או5גשאינו
מקבלפטורמארנונהלפיאותםסעיפים,בשלאי–עמידהבתנאיםשנקבעו
בהם;לענייןזה,"רישוי"-כלאחדמאלה:רישיוןאופטורכמשמעותו
בחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-181969,אכרזהאוהוראתפטור-לפי
חוקלימודחובה,התש"ט-191949,רישיוןאוהכרה-לפיחוקמוסדות
פקודת לפי - פטור או ורישום התשס"ח-202008, יחודיים, תרבותיים

החינוך]נוסחחדש[,התשל"ח-211978;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטןזהיחולולגביכלהרשויותהמקומיותהמתוקצבות )3("
בתקציבהמדינהר";

בסעיף5א,הסיפההחלבמילים"אולםעלאףהאמור"-תימחקר )3(

תוספת לפרק ד'

)סעיף25(

ע"ר1938,תוס'1,עמ')ע(27,)א(31;ס"חהתשע"ז,עמ'25ר 17

ס"חהתשכ"ט,עמ'180ר 18

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 19

ס"חהתשס"ח,עמ'742ר 20

דינימדינתישראל,נוסחחדש31,עמ'607ר 21

שנת 2025שנת 2023שנת 2022שנת 2021שנת 2020שנת 2019שנת 2018שנת 2017שם הרשות
            -           -           -           -           18               28              39            49אופקים

            -           -           -           -             7               11              15            19אור יהודה
            -           -           -           -             7               12              16            20אור עקיבא

            -           -           -           -          -              -             -          -אזור
            -           -           -           -      2,944          4,205         5,467      6,728אילת

            -           -           -           -      1,513          2,420         3,328      4,235אשדוד
            -           -           -           -      2,377          3,396         4,415      5,434אשקלון

            -           -           -           -         527          3,165         5,802      8,440באר טוביה
            -           -           -           -      4,482          8,964       13,445    16,134באר יעקב
     19,691     29,537    39,382    49,228   55,791       59,073       62,355    65,637באר שבע
            -           -           -           -           60             360            659         959בית דגן
            -           -           -           -         540             771         1,002      1,233בית שאן
            -           -           -           -         243             389            535         681בית שמש

            -           -           -           -      2,791          5,582         8,373    10,048ברנר
            -           -           -           -             8               33              73         114גן יבנה
     10,244     15,366    20,488    25,610   29,025       30,732       32,440    34,147דימונה

       6,513       9,769    13,025    16,282   18,453       19,538       20,623    21,709חבל אילות
            -           -           -           -         209          1,251         2,294      3,336חוף הכרמל 

            -           -           -           -             8               13              18            23חצור
            -           -           -           -         714          1,021         1,327      1,633טבריה

            -           -           -       3,317      4,975          6,633         8,292      9,950טירת הכרמל
            -           -           -           -           52               84            115         147יבנה

            -           -           -           -          -              -             -          -יהוד-נווה אפרים
            -           -           -           -           10               42              94         146יקנעם עלית

       1,682       2,523      3,364       4,205      4,765          5,045         5,326      5,606ירוחם
            -           -           -           -      1,005          2,680         4,355      6,030כפר יונה
            -           -           -           -         255             408            560         713כרמיאל

            -           -           -           -      1,330          1,900         2,470      3,040לוד
       1,486       2,228      2,971       3,714      4,209          4,457         4,704      4,952לכיש

            -           -           -           -           85             136            187         237מגדל העמק
            -           -           -           -           75             453            830      1,208מטה אשר
       3,093       4,639      6,185       7,732      8,762          9,278         9,793    10,309מצפה רמון
       5,761       8,642    11,523    14,404   16,324       17,284       18,245    19,205מרחבים
            -           -           -           -      1,513          2,162         2,810      3,459נהריה

            -           -           -           -         207          1,242         2,277      3,313נס ציונה
            -           -           -           -      3,080          4,399         5,719      7,039נצרת עלית

            -           -           -           -           43             172            386         601נשר
            -           -           -           -           45               71              98         125נתיבות

            -           -           -           -         900          1,285         1,671      2,056עכו
            -           -           -           -         610          3,657         6,705      9,752עמק יזרעאל

            -           -           -           -      2,268          3,240         4,212      5,184עפולה
            -           -           -           -         341             910         1,479      2,048ערבה התיכונה

            -           -           -           -         746          1,065         1,385      1,704ערד
            -           -           -       2,899      4,348          5,798         7,247      8,697צפת

            -           -           -           -          -              -             -          -קדימה-צורן
            -           -           -           -          -              -             -          -קרית אתא

            -           -           -           -           21               83            186         290קרית ביאליק
            -           -           -           -           71             113            156         198קרית גת
            -           -           -           -          -              -             -          -קרית ים

            -           -           -           -      1,661          2,373         3,084      3,796קרית מלאכי
            -           -           -           -         601             858         1,116      1,373קרית שמונה
            -           -           -           -         621          1,656         2,691      3,726ראש פינה

            -           -           -           -          -              -             -          -רכסים
            -           -           -           -      3,706          5,295         6,883      8,472רמלה

     10,800     16,199    21,599    26,999   30,599       32,399       34,199    35,999רמת הנגב
            -           -           -           -      3,578          9,541       15,505    21,468רמת השרון
            -           -           -           -         129             184            239         295שדות נגב

            -           -           -           -           20               32              43            55שדרות
            -           -           -           -          -              -             -          -שלומי

            -           -           -           -             8               32              72         112שער הנגב
            -           -           -           -           34               54              74            94תמר

תשלום שנתי )באלש"ח(
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פרק ה': ביטחון
פרקזהנועדלקבועהוראותשיהוובסיסלקביעתתקציבהביטחוןבחוקיהתקציב27רמטרה-פרקה'

ולעודד לישראל הגנה לצבא רב־שנתית תכנית ליישם במטרה זה, בפרק כמפורט
התייעלותבמערכתהביטחוןכדילמקדאתפעילותהצבאבליבתעיסוקור

סימן א': יישום החלטת הממשלה בעניין תקציב הביטחון

בסימןזה-28רהגדרות-סימןא'

"אזרוח"-החלפתתקןשלחיילהמשרתלפיהתחייבותלשירותקבע,בתקןשלמי
שהואאזרחעובדצבאהגנהלישראלאועובדמשרדהביטחון;

"גמלאות"-גמלהלפיחוקשירותהקבע,לרבותקצבתגישור;

"החלטתהממשלה"-החלטתועדתשריםלענייניביטחוןלאומימס'ב/136מיוםז'
באבהתשע"ו)11באוגוסט2016(,לרבותנספחיה;

"הצעתתקציבהביטחון"-הצעתהתקציבהמפורטתשלמשרדהביטחון,שהונחהעל
שולחןהוועדההמשותפתלתקציבהביטחוןלפיהוראותסעיף3)ב()3(לחוק־יסוד:

משקהמדינה22;

"הוועדההמשותפתלתקציבהביטחון"-הוועדההמשותפתלוועדתהכספיםוועדת
החוץוהביטחוןשלהכנסתכמשמעותהבסעיף18לחוקיסודותהתקציב;

"ותק"-ותקבשלשירותקבעבצבאהגנהלישראלבפועל;

פרק ה': ביטחון

פרקזהנועדלקבועהוראותשיהוובסיסלקביעתתקציבהביטחוןבחוקיהתקציב27ר
ולעודד לישראל הגנה לצבא רב־שנתית תכנית ליישם במטרה זה, בפרק כמפורט

התייעלותבמערכתהביטחוןכדילמקדאתפעילותהצבאבליבתעיסוקור

מטרה-פרקה'

סימן א': יישום החלטת הממשלה בעניין תקציב הביטחון

הגדרות-סימןא'בסימןזה-28ר

"אזרוח"-החלפתתקןשלחיילהמשרתלפיהתחייבותלשירותקבע,בתקןשלמי
שהואאזרחעובדצבאהגנהלישראלאועובדמשרדהביטחון;

"גמלאות"-גמלהלפיחוקשירותהקבע,לרבותקצבתגישור;

"החלטתהממשלה"-החלטתועדתשריםלענייניביטחוןלאומימס'ב/136מיוםז'
באבהתשע"ו)11באוגוסט2016(,לרבותנספחיה;

"הצעתתקציבהביטחון"-הצעתהתקציבהמפורטתשלמשרדהביטחון,שהונחהעל
שולחןהוועדההמשותפתלתקציבהביטחוןלפיהוראותסעיף3)ב()3(לחוק־יסוד:

משקהמדינה22;

"הוועדההמשותפתלתקציבהביטחון"-הוועדההמשותפתלוועדתהכספיםוועדת
החוץוהביטחוןשלהכנסתכמשמעותהבסעיף18לחוקיסודותהתקציב;

"ותק"-ותקבשלשירותקבעבצבאהגנהלישראלבפועל;

ס"חהתשל"ה,עמ'206ר 22

שנת 2025שנת 2023שנת 2022שנת 2021שנת 2020שנת 2019שנת 2018שנת 2017שם הרשות
            -           -           -           -           18               28              39            49אופקים

            -           -           -           -             7               11              15            19אור יהודה
            -           -           -           -             7               12              16            20אור עקיבא

            -           -           -           -          -              -             -          -אזור
            -           -           -           -      2,944          4,205         5,467      6,728אילת

            -           -           -           -      1,513          2,420         3,328      4,235אשדוד
            -           -           -           -      2,377          3,396         4,415      5,434אשקלון

            -           -           -           -         527          3,165         5,802      8,440באר טוביה
            -           -           -           -      4,482          8,964       13,445    16,134באר יעקב
     19,691     29,537    39,382    49,228   55,791       59,073       62,355    65,637באר שבע
            -           -           -           -           60             360            659         959בית דגן
            -           -           -           -         540             771         1,002      1,233בית שאן
            -           -           -           -         243             389            535         681בית שמש

            -           -           -           -      2,791          5,582         8,373    10,048ברנר
            -           -           -           -             8               33              73         114גן יבנה
     10,244     15,366    20,488    25,610   29,025       30,732       32,440    34,147דימונה

       6,513       9,769    13,025    16,282   18,453       19,538       20,623    21,709חבל אילות
            -           -           -           -         209          1,251         2,294      3,336חוף הכרמל 

            -           -           -           -             8               13              18            23חצור
            -           -           -           -         714          1,021         1,327      1,633טבריה

            -           -           -       3,317      4,975          6,633         8,292      9,950טירת הכרמל
            -           -           -           -           52               84            115         147יבנה

            -           -           -           -          -              -             -          -יהוד-נווה אפרים
            -           -           -           -           10               42              94         146יקנעם עלית

       1,682       2,523      3,364       4,205      4,765          5,045         5,326      5,606ירוחם
            -           -           -           -      1,005          2,680         4,355      6,030כפר יונה
            -           -           -           -         255             408            560         713כרמיאל

            -           -           -           -      1,330          1,900         2,470      3,040לוד
       1,486       2,228      2,971       3,714      4,209          4,457         4,704      4,952לכיש

            -           -           -           -           85             136            187         237מגדל העמק
            -           -           -           -           75             453            830      1,208מטה אשר
       3,093       4,639      6,185       7,732      8,762          9,278         9,793    10,309מצפה רמון
       5,761       8,642    11,523    14,404   16,324       17,284       18,245    19,205מרחבים
            -           -           -           -      1,513          2,162         2,810      3,459נהריה

            -           -           -           -         207          1,242         2,277      3,313נס ציונה
            -           -           -           -      3,080          4,399         5,719      7,039נצרת עלית

            -           -           -           -           43             172            386         601נשר
            -           -           -           -           45               71              98         125נתיבות

            -           -           -           -         900          1,285         1,671      2,056עכו
            -           -           -           -         610          3,657         6,705      9,752עמק יזרעאל

            -           -           -           -      2,268          3,240         4,212      5,184עפולה
            -           -           -           -         341             910         1,479      2,048ערבה התיכונה

            -           -           -           -         746          1,065         1,385      1,704ערד
            -           -           -       2,899      4,348          5,798         7,247      8,697צפת

            -           -           -           -          -              -             -          -קדימה-צורן
            -           -           -           -          -              -             -          -קרית אתא

            -           -           -           -           21               83            186         290קרית ביאליק
            -           -           -           -           71             113            156         198קרית גת
            -           -           -           -          -              -             -          -קרית ים

            -           -           -           -      1,661          2,373         3,084      3,796קרית מלאכי
            -           -           -           -         601             858         1,116      1,373קרית שמונה
            -           -           -           -         621          1,656         2,691      3,726ראש פינה

            -           -           -           -          -              -             -          -רכסים
            -           -           -           -      3,706          5,295         6,883      8,472רמלה

     10,800     16,199    21,599    26,999   30,599       32,399       34,199    35,999רמת הנגב
            -           -           -           -      3,578          9,541       15,505    21,468רמת השרון
            -           -           -           -         129             184            239         295שדות נגב

            -           -           -           -           20               32              43            55שדרות
            -           -           -           -          -              -             -          -שלומי

            -           -           -           -             8               32              72         112שער הנגב
            -           -           -           -           34               54              74            94תמר

תשלום שנתי )באלש"ח(
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תשלום שנתי )באלש"ח(

 

https://www.prisha.co.il/



ספרהחוקים2592,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29 230

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-231985;

"חוקשירותביטחון"-חוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-241986;

"חוקשירותהקבע"-חוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,
התשמ"ה-251985;

"חייל"-כהגדרתובסעיף1לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-261955;

"חיילבמתכונתהעסקהמיוחדת"-כלאחדמאלה:

חיילהמאיישתפקידשהתקןשלוממומןעלידיגורםמחוץלצבאהגנה )1(
לישראל;

חיילשמשרתשירותסדירלפיהוראותפרקג'לחוקשירותביטחוןומזוכה )2(
בתנאיקבע;

התשס"ח-272008, המילואים, שירות בחוק כהגדרתו מילואים, חייל  )3(
שהתנדבלשירותמילואיםבתנאיקבע;

חיילשחייבבשירותסדירלפיחוקשירותביטחוןשהתנדבלתקופתשירות )4(
סדירנוספתעלהתקופהשהואחייבבה,לפיסעיף17)ב(לחוקהאמור;

"קצבתגישור"-כהגדרתהבסעיף67אלחוקשירותהקבע;

"שכר"-תשלוםשמשלםצבאהגנהלישראללחיילהמשרתלפיהתחייבותלשירות
קבע,אותשלוםשמשלםמשרדהביטחוןלאזרחעובדצבאהגנהלישראל,בעד
שירותאועבודהובמשךהשירותאוהעבודה,אובעדסיוםשירותאועבודה,וכן
תשלומיםוהחזריהוצאותהמפורטיםבתלושהמשכורת,ולרבותתשלומימסים,
דמיביטוחלאומי,דמיביטוחבריאות,והפרשותמעסיקלקופתגמל,ובכללזהקרן
השתלמות,קופתגמללקצבה,קרןפנסיהאוקופתביטוח,והכוללמעטגמלאות;

"השרים"-שרהאוצרושרהביטחוןר

יישוםהחלטת
הממשלה

השריםיפעלוליישוםהוראותהחלטתהממשלה,בשיםלבלמטרותהמנויות29ר )א(
בסעיף27,בנושאיםאלה:

שיאיכוחהאדםשייקבעובהצעתתקציבהביטחוןלשנים2019עד2020 )1(
יהיובהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

מספרימיהשירותשלחייליםהמשרתיםלפיהתחייבותלשירותקבע, )2(
שישולםתמורתםשכרבשנת2017,כשהואמחולקב־365ימים,למעטימישירות
שלחייליםבמתכונתהעסקהמיוחדת,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

מספרהחייליםבדרגתאלוףמשנהומעלה,החלבשנת2017ועדשנת2040, )3(
יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

מספרהחייליםבדרגתרבסרן,שלהםותקשעולהעל14שנים,החלבשנת )4(
2023ועדשנת2040,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

תקציבהשכרשלצבאהגנהלישראלשייקבעבהצעתתקציבהביטחון )5(
לשנים2019עד2025,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

תקציבהשכרשלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראלשייקבעבהצעתתקציב )6(
הביטחוןלשנים2019עד2020,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 23

ס"חהתשמ"ו,עמ'107ר 24

ס"חהתשמ"ה,עמ'142ר 25

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 26

ס"חהתשס"ח,עמ'502ר 27
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תקציבהגמלאותשלצבאהגנהלישראלשייקבעבהצעתתקציבהביטחון )7(
לשנים2019עד2025,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

מספרהקציניםוהנגדיםהמשרתיםלפיהתחייבותלשירותקבע,שיפרשו )8(
בכלשנהויהיוזכאיםלקצבהלפיחוקשירותהקבע,לרבותקצבתגישור,החל
2040,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה,לפי 2017ועדלשנת בשנת

העניין)בסימןזה-מכסתפרישהשנתית(;

ראשהמטההכללישלצבאהגנהלישראליעשהאתכלהפעולות)9( )א(
הנדרשותלשםאזרוח32תקניקבעלפחותבכלאחתמהשנים2017עד
2023בהתאםלרשימתמקצועותשבהחלטתהממשלה,שמאוישיםעלידי
קציניםהמשרתיםלפיהתחייבותלשירותקבע,שלהםותקשעולהעל14

שנים,והכולבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

אזרוחתקניםלפיסעיףקטן)א(לתקניםשלעובדימשרדהביטחון )ב(
בכלשנהמהשניםכאמורבאותוסעיףקטןלאיעלהעל10%מסךהתקנים
שמיועדיםלאזרוחבאותהשנה,ואילושארהתקניםבאותהשנהיאוזרחו
לתקניםשלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראל,והכולבהתאםלהוראות

החלטתהממשלה;

רשימת את לשנות רשאי האוצר, שר בהסכמת הביטחון, שר )ג(
המקצועותשנקבעהבהחלטתהממשלהכאמורבסעיףקטן)א(,בהתאם

להוראותהחלטתהממשלהר

הונחההצעתחוקהתקציבלשנת2018לפיהוראותסעיף3)ו()2(לחוק־יסוד:תקציב )ב(
המדינהלשנים2017ו־2018)הוראותמיוחדות()הוראתשעה(28,יחולוהוראותפסקאות

)1(ו–)5(עד)7(לסעיףקטן)א(גםעלהצעתתקציבהביטחוןלשנת2018ר

העברתיתרת
מכסתפרישה

החלבשנת2017ועדשנת2023יהיהראשהמטההכללישלצבאהגנהלישראל30ר )א(
רשאילהעביריתרתמכסתפרישהשנתיתלקציניםאולנגדים,לפיהעניין,שלאנוצלה

בשנהמסוימת,למכסתהפרישההשנתיתשלהשנההעוקבתר

החלבשנת2024ועדשנת2040יהיהראשהמטההכללישלצבאהגנהלישראל )ב(
רשאילהעביריתרתמכסהכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשלאתעלהעל10%מהמכסה
שנקבעהבהחלטתהממשלהלגביהשנההחולפת,לגביקציניםאונגדים,לפיהעניין,

אלאאםכןניתןלכךאישורשרהאוצרר

סטייהמהוראות
החלטתהממשלה

השריםרשאים,בהסכמה,לסטותמהוראותהחלטתהממשלהבענייניםהקבועיםבסעיף31ר
29)א()1(או)5(,אםראוכימצבביטחוניאוכלכלימיוחדמחייבזאת;עלאףהאמורבכל
דין,סטייהכאמורתתאפשררקעדיום31בדצמברבשנהשבהאירעהמצבהביטחוני

אוהכלכליהמיוחדר

השריםממוניםעלביצועהוראותסימןזה,והםרשאים,בהסכמה,להתקיןתקנות32רביצועותקנות
לביצועו;תקנותכאמוריותקנובאישורהוועדההמשותפתלתקציבהביטחוןר

שמירתתוקף
וסמכויות

איןבאמורבסימןזהכדילגרוע-33ר

מהוראותסעיף3לחוק־יסוד:משקהמדינה; )1(

מהוראותחוקיסודותהתקציב; )2(

מסמכותהוועדההמשותפתלתקציבהביטחוןלפיהוראותכלדיןר )3(

תקציבהגמלאותשלצבאהגנהלישראלשייקבעבהצעתתקציבהביטחון )7(
לשנים2019עד2025,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

מספרהקציניםוהנגדיםהמשרתיםלפיהתחייבותלשירותקבע,שיפרשו )8(
בכלשנהויהיוזכאיםלקצבהלפיחוקשירותהקבע,לרבותקצבתגישור,החל
2040,יהיהבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה,לפי 2017ועדלשנת בשנת

העניין)בסימןזה-מכסתפרישהשנתית(;

ראשהמטההכללישלצבאהגנהלישראליעשהאתכלהפעולות)9( )א(
הנדרשותלשםאזרוח32תקניקבעלפחותבכלאחתמהשנים2017עד
2023בהתאםלרשימתמקצועותשבהחלטתהממשלה,שמאוישיםעלידי
קציניםהמשרתיםלפיהתחייבותלשירותקבע,שלהםותקשעולהעל14

שנים,והכולבהתאםלהוראותהחלטתהממשלה;

אזרוחתקניםלפיסעיףקטן)א(לתקניםשלעובדימשרדהביטחון )ב(
בכלשנהמהשניםכאמורבאותוסעיףקטןלאיעלהעל10%מסךהתקנים
שמיועדיםלאזרוחבאותהשנה,ואילושארהתקניםבאותהשנהיאוזרחו
לתקניםשלאזרחיםעובדיצבאהגנהלישראל,והכולבהתאםלהוראות

החלטתהממשלה;

רשימת את לשנות רשאי האוצר, שר בהסכמת הביטחון, שר )ג(
המקצועותשנקבעהבהחלטתהממשלהכאמורבסעיףקטן)א(,בהתאם

להוראותהחלטתהממשלהר

הונחההצעתחוקהתקציבלשנת2018לפיהוראותסעיף3)ו()2(לחוק־יסוד:תקציב )ב(
המדינהלשנים2017ו־2018)הוראותמיוחדות()הוראתשעה(28,יחולוהוראותפסקאות

)1(ו–)5(עד)7(לסעיףקטן)א(גםעלהצעתתקציבהביטחוןלשנת2018ר

החלבשנת2017ועדשנת2023יהיהראשהמטההכללישלצבאהגנהלישראל30ר )א(
רשאילהעביריתרתמכסתפרישהשנתיתלקציניםאולנגדים,לפיהעניין,שלאנוצלה

בשנהמסוימת,למכסתהפרישההשנתיתשלהשנההעוקבתר

העברתיתרת
מכסתפרישה

החלבשנת2024ועדשנת2040יהיהראשהמטההכללישלצבאהגנהלישראל )ב(
רשאילהעביריתרתמכסהכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשלאתעלהעל10%מהמכסה
שנקבעהבהחלטתהממשלהלגביהשנההחולפת,לגביקציניםאונגדים,לפיהעניין,

אלאאםכןניתןלכךאישורשרהאוצרר

השריםרשאים,בהסכמה,לסטותמהוראותהחלטתהממשלהבענייניםהקבועיםבסעיף31ר
29)א()1(או)5(,אםראוכימצבביטחוניאוכלכלימיוחדמחייבזאת;עלאףהאמורבכל
דין,סטייהכאמורתתאפשררקעדיום31בדצמברבשנהשבהאירעהמצבהביטחוני

אוהכלכליהמיוחדר

סטייהמהוראות
החלטתהממשלה

השריםממוניםעלביצועהוראותסימןזה,והםרשאים,בהסכמה,להתקיןתקנות32ר
לביצועו;תקנותכאמוריותקנובאישורהוועדההמשותפתלתקציבהביטחוןר

ביצועותקנות

שמירתתוקףאיןבאמורבסימןזהכדילגרוע-33ר
וסמכויות

מהוראותסעיף3לחוק־יסוד:משקהמדינה; )1(

מהוראותחוקיסודותהתקציב; )2(

מסמכותהוועדההמשותפתלתקציבהביטחוןלפיהוראותכלדיןר )3(

ס"חהתשע"ז,עמ'1182ר 28
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בכל34רדיווחלכנסת בנובמבר מ־1 יאוחר לא הביטחון, לתקציב המשותפת לוועדה יגישו השרים
שנה,דוחעליישוםהוראותהחלטתהממשלהבהתאםלסימןזה,ובכללזהבעניינים

המפורטיםלהלן:

היעדיםשנקבעולפיסעיפים29ו־30,מידתהעמידהבהםבשנהשקדמהלמועד )1(
הדיווחוהתחזיתלשניםהבאות;

השלכותיישוםהוראותהחלטתהממשלהעלמערךמשרתיהקבע,לרבותשינויים )2(
בהיקףההתחייבותלשירותקבעבשנהשקדמהלמועדהדיווח;

השלכותיישוםהוראותהחלטתהממשלהעלהצרכיםהביטחונייםוהמקצועיים )3(
שלצבאהגנהלישראל,וכןעליכולותיולמלאאתהמשימותהמוטלותעליו;

השלכותיישוםהוראותהחלטתהממשלהעלההתייעלותהכלכליתשלמערכת )4(
הביטחון;

השלכותיישוםהוראותהחלטתהממשלהעלחלוקתהסכוםהמוקצבבתקציב )5(
הביטחוןשאושרלפיהוראותסעיף18לחוקיסודותהתקציבלענייניםאלה:כוחאדם,

שוטףואחזקה,פעילותוהתעצמותר

סימן ב': שירות ביטחון 

תיקוןחוקשירות
ביטחון-מס'22

בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-291986)בסימןזה-חוקשירותביטחון(,35ר
בסעיף15)1(,במקום"שלושיםושניים"יבוא"שלושים"ר

חוקשירותביטחון
-תחילה

תחילתושלסעיף15)1(לחוקשירותביטחון,כנוסחובסעיף35לחוקזה,ביוםט'בתמוז36ר
התש"ף)1ביולי2020(ר

סימן ג': תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(

תיקוןחוקשירות
הקבעבצבאהגנה
לישראל)גמלאות(

-מס'31

בחוקשירותהקבעבצבאהגנהלישראל)גמלאות(]נוסחמשולב[,התשמ"ה-37301985ר
)בסימןזה-חוקשירותהקבע(-

בסעיף10- )1(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)5(יבוא: )א(

מישפוטרמשירותקבעמסיבהשאינהמנויהבפסקאות)2(עד)4(, )5("
לאחרשהשליםעשרשנותשירותקבעלפחות,והואאחדמאלה:

קציןשהגיעלגיל42; )א(

נגדשהגיעלגיל47; )ב(

נגדשהגיעלגיל42,אםאישרראשאגףכוחאדםבצבאהגנה )ג(
לישראלשמתקיימיםבוהתנאיםשקבעשרהביטחון,בהתייעצות
עםשרהאוצרובאישורועדהמשותפתלוועדתהחוץוהביטחון
ולוועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת;תנאיםכאמור
בשנים יפחת, לא לנגדים הממוצע הפרישה שגיל כך ייקבעו
הקבועותבתוספתהרביעית,מהגילאיםהקבועיםבאותהתוספתר";

סעיףקטן)ג(-בטל; )ב(

ס"חהתשמ"ו,עמ'107;התשע"ו,עמ'262ר 29

ס"חהתשמ"ה,עמ'142;התשע"ו,עמ'1262ר 30
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13,במקום"הקבועלגביובחלקא'1בתוספתהשלישיתבהתאםלסוג בסעיף )2(
השירותשאליוהואמשויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(,"יבוא"42אםהוא
קצין,ואםהואנגד-גיל47אוגיל42אםהתקיימובוהתנאיםלפיסעיף10)א()5()ג(,";

בסעיף54)ב(,במקום"הקבועלגביובחלקד'בתוספתהשלישית,בהתאםלסוג )3(
השירותשאליוהואמשויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(,"יבוא"50אםהוא

קציןו־55אםהואנגד,";

בסעיף67א,אחריההגדרה"קופתגמללקצבה"יבוא: )4(

""קצבתגישור"-תשלוםחודשימאוצרהמדינהלחיילחדששישולםביום
הראשוןשלכלחודש,החלבחודשהשנישאחריהחודששבוהסתיים
שירותועדהחודששבותחללהשתלםלוקצבהמקופתהגמללקצבה
שבההיההחיילהחדשעמית,אךלאיאוחרממועדהגיעולגילפרישת

חובהכמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד-312004;";

אחריסעיף67היבוא: )5(

"כיסויביטוחי
לסיכונימוות

ונכותלחיילחדש

חלקמהסכומיםהמשולמיםעלידיצבאהגנהלישראללקופת67ה1ר
67ד)א()1(,בעבורחיילחדששאינו גמללקצבהלפיסעיף
מבוטחבכיסויביטוחילסיכונימוותאובכיסויביטוחילסיכוני
נכות,בקופתהגמללקצבהשבההואעמית,ישויכולצורך
רכישתכיסוייםביטוחייםכאמור;שרהביטחוןיקבעהוראות

ליישוםסעיףזהר";

במקוםסעיף67ויבוא: )6(

שרהביטחוןושרהאוצר)בסעיףזה-השרים(,באישור67ור"קצבתגישור )א(
ועדהמשותפתלוועדתהחוץוהביטחוןולוועדתהעבודה
הרווחהוהבריאותשלהכנסת)בסעיףזה-הוועדה(,יקבעו
זכאותלקצבתגישורלחיילחדששפוטרעדיוםי"אבטבת
התשפ"ו)31בדצמבר2025(ומתקיימיםבוהתנאיםלפיסעיף
קטן)ב(,ואתתנאיקצבתהגישור;לענייןחיילחדששהחל
לשרתבשירותקבעלפנייוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(
יכללוהתקנותכאמורהוראותותנאיםבדברתשלוםסכום

הגמל לקופת שישולם הגישור קצבת על נוסף חד–פעמי
לקצבהשלהחיילהחדש,סמוךלפניתחילתזכאותולקצבה

מקופתהגמללקצבהר

מצאהרמטכ"לכימתקיימיםבחיילחדשכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(כלאלה,יאשרכיתשולםלחיילקצבתגישורכאמור

באותוסעיףקטן:

מנויה שאינה מסיבה קבע משירות פוטר הוא )1(
בפסקאות)2(עד)4(שלסעיף10)א(;

15שנותשירותקבעלפחות,ואם הואהשלים )2(
התקייםבואחדמאלה-השליםעשרשנותשירות

קבעלפחות:

הואנגד; )א(

13,במקום"הקבועלגביובחלקא'1בתוספתהשלישיתבהתאםלסוג בסעיף )2(
השירותשאליוהואמשויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(,"יבוא"42אםהוא
קצין,ואםהואנגד-גיל47אוגיל42אםהתקיימובוהתנאיםלפיסעיף10)א()5()ג(,";

בסעיף54)ב(,במקום"הקבועלגביובחלקד'בתוספתהשלישית,בהתאםלסוג )3(
השירותשאליוהואמשויךלפיהתנאיםשנקבעולפיסעיף10)ג(,"יבוא"50אםהוא

קציןו־55אםהואנגד,";

בסעיף67א,אחריההגדרה"קופתגמללקצבה"יבוא: )4(

""קצבתגישור"-תשלוםחודשימאוצרהמדינהלחיילחדששישולםביום
הראשוןשלכלחודש,החלבחודשהשנישאחריהחודששבוהסתיים
שירותועדהחודששבותחללהשתלםלוקצבהמקופתהגמללקצבה
שבההיההחיילהחדשעמית,אךלאיאוחרממועדהגיעולגילפרישת

חובהכמשמעותובחוקגילפרישה,התשס"ד-312004;";

אחריסעיף67היבוא: )5(

"כיסויביטוחי
לסיכונימוות

ונכותלחיילחדש

חלקמהסכומיםהמשולמיםעלידיצבאהגנהלישראללקופת67ה1ר
67ד)א()1(,בעבורחיילחדששאינו גמללקצבהלפיסעיף
מבוטחבכיסויביטוחילסיכונימוותאובכיסויביטוחילסיכוני
נכות,בקופתהגמללקצבהשבההואעמית,ישויכולצורך
רכישתכיסוייםביטוחייםכאמור;שרהביטחוןיקבעהוראות

ליישוםסעיףזהר";

במקוםסעיף67ויבוא: )6(

שרהביטחוןושרהאוצר)בסעיףזה-השרים(,באישור67ור"קצבתגישור )א(
ועדהמשותפתלוועדתהחוץוהביטחוןולוועדתהעבודה
הרווחהוהבריאותשלהכנסת)בסעיףזה-הוועדה(,יקבעו
זכאותלקצבתגישורלחיילחדששפוטרעדיוםי"אבטבת
התשפ"ו)31בדצמבר2025(ומתקיימיםבוהתנאיםלפיסעיף
קטן)ב(,ואתתנאיקצבתהגישור;לענייןחיילחדששהחל
לשרתבשירותקבעלפנייוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(
יכללוהתקנותכאמורהוראותותנאיםבדברתשלוםסכום

הגמל לקופת שישולם הגישור קצבת על נוסף חד–פעמי
לקצבהשלהחיילהחדש,סמוךלפניתחילתזכאותולקצבה

מקופתהגמללקצבהר

מצאהרמטכ"לכימתקיימיםבחיילחדשכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(כלאלה,יאשרכיתשולםלחיילקצבתגישורכאמור

באותוסעיףקטן:

מנויה שאינה מסיבה קבע משירות פוטר הוא )1(
בפסקאות)2(עד)4(שלסעיף10)א(;

15שנותשירותקבעלפחות,ואם הואהשלים )2(
התקייםבואחדמאלה-השליםעשרשנותשירות

קבעלפחות:

הואנגד; )א(
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התשע"ו בטבת כ' יום שעד קצין הוא )ב(
)1בינואר2016(הוחלטשיימנהעםהמשרתים
במערךהקבעהמובהקכמשמעותובפקודותהצבא
כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1955,
זולתאםהשתחררממועדזהואילךמשירותקבע

ושבאליובמועדמאוחריותר;

הרמטכ"להחליטאחרתלגביו; )ג(

הואהגיעלגילהקבועלגביובסעיף10)א()5(; )3(

פרישתואינהחורגתממכסתהפרישההשנתית )4(
שנקבעהלפיסעיף29)א()8(לחוקההתייעלותהכלכלית
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב

2017ו־2018(,התשע"ז-322016ר

שרהביטחוןיגישלוועדהעדיוםי"טבשבטהתשפ"א )ג(
)1בפברואר2021(דיווחבדברכלאלה:

ממוצעהקצבאותששולמולפיחוקזה,ובכללזה )1(
קצבתגישור,בכלאחתמהשנים2017עד2020לכלל

הקציניםשפרשובשניםאלה;

תוצאותסקריםבענייןהרצוןלהצטרףלשירות )2(
הקבעושביעותרצוןהמשרתיםבשירותקבעבשנים
כאמור סקרים לתוצאות והשוואתן ,2020 עד 2017

בשניםקודמות;

נתוניםעלאודותמאפייניכוחהאדםבשירות )3(
הקבעואיכותו;

הפעולותשננקטווהפעולותשיינקטוכדילהבטיח )4(
עמידהבתנאיסעיףקטן)ה()1(;

בתנאי העמידה היתכנות מידת בדבר הערכה )5(
סעיףקטן)ה()1(ר

השתכנעההוועדהמהנתוניםשהוצגולפניהכי)ד( )1(
התנאיםהמפורטיםבסעיףקטן)ה()1(צפוייםלהתקיים,

תודיעעלכךלשריםר

לאהשתכנעההוועדהמהנתוניםשהוצגולפניה )2(
צפויים )ה()1( קטן בסעיף המפורטים התנאים כי
בניסן י"ח יום עד לשרים כך על תודיע להתקיים,
התשפ"א)31במרס2021(,והםיציגולוועדהעדיום
2021(תכניתחלופית )1באוגוסט כ"גבאבהתשפ"א

להבטחתהעמידהבתנאיאותוסעיףקטןר

מצאוהשריםכיהתקיימוכלהתנאיםשבפסקאות)ה( )1(
משנה)א(ו–)ב(שלהלן,יתקנואתהתקנותלפיסעיףקטן
)א(,כךשהןיחולוגםלגביחייליםחדשיםשפוטרו
משירותקבעלאחריוםי"אבטבתהתשפ"ו)31בדצמבר
)ב(, קטן סעיף  לפי התנאים בהם ומתקיימים )2025

בשינוייםשרשאיםהשריםלקבוע:
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זה, חוק לפי ששולמו הקצבאות ממוצע )א(
ובכללזהקצבתגישור,מיוםכ'בטבתהתשפ"ד
)1בינואר2024(עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31
2025(,לכללהקציניםשפרשובאותן בדצמבר
שנים,לאעלהעל13,000שקליםחדשיםלחודש;

זה, חוק לפי ששולמו הקצבאות ממוצע )ב(
ובכללזהקצבתגישור,מיוםא'בטבתהתשפ"ה
)1בינואר2025(עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31
בדצמבר2025(,לכללהקציניםשפרשובאותה
שנה,לאעלהעל12,000שקליםחדשיםלחודשר

תקנותלפיסעיףקטןזהטעונותאישורשלהוועדה )2(
ויובאולאישורהעדיוםי"גבניסןהתשפ"ו)31במרס2026(ר

מצאשרהאוצרכילאהתקיימוהתנאיםשבפסקאות )ו(
משנה)א(ו–)ב(שלסעיףקטן)ה()1(,יקבעשרהאוצר,באישור
שפוטר חדש לחייל גישור קצבת לתשלום הסדר הוועדה,
מיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר2026(ואילךומתקיימים
בוהתנאיםלפיסעיףקטן)ב(,כךשממוצעתשלומיהקצבאות
שמשולמיםבכלשנהלקציניםשפורשיםבאותהשנהמכוח
על יעלה לא זה קטן סעיף לפי שיותקנו והתקנות זה חוק
12,000שקליםחדשיםלחודש;תקנותלפיסעיףקטןזהיובאו

לאישורהוועדהעדיוםי"גבניסןהתשפ"ו)31במרס2026(ר

שרהביטחוןיבחרעדיוםט"ובאבהתשע"ז)7באוגוסט )ז(
2017(קופתביטוח,כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל,
שבהיהיהמבוטחמישמשולמתלוקצבתגישור,לשםתשלום
קצבהלשאיריוכהגדרתםלפיתקנוןקופתהביטוחבמקרהשל

פטירתו,כמפורטלהלן:

לקצבה זכאים אינם שאיריו פטירתו בשל אם )1(
ממקוראחר-קצבתשאירים;

אםמשולמתלשאירבשלהפטירהקצבהממקור )2(
אחר-קצבהבסכוםההפרששביןקצבתהשאירים
לשאיר המשולמת הקצבה ובין )1( בפסקה כאמור

מהמקורהאחרר

ו–)ו(יתעדכנו הסכומיםהנקוביםבסעיפיםקטנים)ה( )ח(
בהתאםלשינוימדדהשכרלמשרתשכירבמשרדיהממשלה
)ממשלהמרכזית(שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
לעומתהמדדכאמורשהיהידועביוםי"טבטבתהתשע"ו

)31בדצמבר2015(ר";

בסעיף67ז,במקוםפסקה)4(יבוא: )7(

חיילחדששביוםכ"ובתמוזהתשע"ו)1באוגוסט2016(,לאהיהמבוטח )4("
בכיסויביטוחילסיכונימוותאונכות,והמשיךשלאלהיותמבוטחבכיסויביטוחי
כאמור,ואשרהתקיימובוהתנאיםהמזכיםבמענקאובקצבהלפיסעיפים10)א(

)2(או)3(,23,23,22אאו24;הוראהזותחולבתקופהשמיוםתחילתושלחוק

זה, חוק לפי ששולמו הקצבאות ממוצע )א(
ובכללזהקצבתגישור,מיוםכ'בטבתהתשפ"ד
)1בינואר2024(עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31
2025(,לכללהקציניםשפרשובאותן בדצמבר
שנים,לאעלהעל13,000שקליםחדשיםלחודש;

זה, חוק לפי ששולמו הקצבאות ממוצע )ב(
ובכללזהקצבתגישור,מיוםא'בטבתהתשפ"ה
)1בינואר2025(עדיוםי"אבטבתהתשפ"ו)31
בדצמבר2025(,לכללהקציניםשפרשובאותה
שנה,לאעלהעל12,000שקליםחדשיםלחודשר

תקנותלפיסעיףקטןזהטעונותאישורשלהוועדה )2(
ויובאולאישורהעדיוםי"גבניסןהתשפ"ו)31במרס2026(ר

מצאשרהאוצרכילאהתקיימוהתנאיםשבפסקאות )ו(
משנה)א(ו–)ב(שלסעיףקטן)ה()1(,יקבעשרהאוצר,באישור
שפוטר חדש לחייל גישור קצבת לתשלום הסדר הוועדה,
מיוםי"בבטבתהתשפ"ו)1בינואר2026(ואילךומתקיימים
בוהתנאיםלפיסעיףקטן)ב(,כךשממוצעתשלומיהקצבאות
שמשולמיםבכלשנהלקציניםשפורשיםבאותהשנהמכוח
על יעלה לא זה קטן סעיף לפי שיותקנו והתקנות זה חוק
12,000שקליםחדשיםלחודש;תקנותלפיסעיףקטןזהיובאו

לאישורהוועדהעדיוםי"גבניסןהתשפ"ו)31במרס2026(ר

שרהביטחוןיבחרעדיוםט"ובאבהתשע"ז)7באוגוסט )ז(
2017(קופתביטוח,כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל,
שבהיהיהמבוטחמישמשולמתלוקצבתגישור,לשםתשלום
קצבהלשאיריוכהגדרתםלפיתקנוןקופתהביטוחבמקרהשל

פטירתו,כמפורטלהלן:

לקצבה זכאים אינם שאיריו פטירתו בשל אם )1(
ממקוראחר-קצבתשאירים;

אםמשולמתלשאירבשלהפטירהקצבהממקור )2(
אחר-קצבהבסכוםההפרששביןקצבתהשאירים
לשאיר המשולמת הקצבה ובין )1( בפסקה כאמור

מהמקורהאחרר

ו–)ו(יתעדכנו הסכומיםהנקוביםבסעיפיםקטנים)ה( )ח(
בהתאםלשינוימדדהשכרלמשרתשכירבמשרדיהממשלה
)ממשלהמרכזית(שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
לעומתהמדדכאמורשהיהידועביוםי"טבטבתהתשע"ו

)31בדצמבר2015(ר";

בסעיף67ז,במקוםפסקה)4(יבוא: )7(

חיילחדששביוםכ"ובתמוזהתשע"ו)1באוגוסט2016(,לאהיהמבוטח )4("
בכיסויביטוחילסיכונימוותאונכות,והמשיךשלאלהיותמבוטחבכיסויביטוחי
כאמור,ואשרהתקיימובוהתנאיםהמזכיםבמענקאובקצבהלפיסעיפים10)א(

)2(או)3(,23,23,22אאו24;הוראהזותחולבתקופהשמיוםתחילתושלחוק
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ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017
ו־2018(,התשע"ז-2016,ועדיוםט"ובאבהתשע"ז)7באוגוסט2017(;";

בתוספתהשלישית- )8(

בכותרת,במקום"סעיפים10)א()4(ו–)5(ו–)ג(,12)2(,13"יבוא"סעיפים10)א( )א(
)4(,12)2("ובמקום"34)ה()1(,54)ב("יבוא"34)ה()1(";

חלקא'1וחלקד'-בטלים; )ב(

אחריהתוספתהשלישיתיבוא: )9(

"תוספת רביעית

)סעיף10)א()5()ג((

גיל פרישה ממוצע לנגדים

גילהפרישההממוצעלנגדיםהשנה

202148

202249

202348

202449

202549

202650

202749

202849

202949

203050

203151

53ר"2032ואילך

תקנותראשונותלפיסעיפים10)א()5()ג(ו־67ו)א(לחוקשירותהקבע,כנוסחםבסעיף3837רתקנותראשונות
לחוקזה,יותקנועדיוםז'בסיווןהתשע"ז)1ביוני2017(ר

סימן ד': תגמולים ושיקום 

תיקוןחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום(
-מס'37

בחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-331950)להלן-חוק39ר
משפחותחיילים(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה""שירותצבאי"ו"שירות""יבוא: )א(

""שירותקבע"-שירותצבאיעלפיהתחייבותלשירותקבע;";

אחריההגדרה"חייל"יבוא: )ב(

""חיילבשירותקבע"-חיילהמשרתבשירותקבע;";

במקוםההגדרה""חיילשנספהבמערכה"ו"נספה""יבוא: )ג(
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""חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"-חיילאוחיילמשוחררשמתכתוצאה
שלאחתמאלה:

חבלהשאירעהבתקופתשירותוועקבשירותו,ואולםלעניין )1(
חיילבשירותקבע-חבלהכאמורשהיאחבלתשירות;

ועקב שירותו בתקופת שאירעו מחלה החמרת או מחלה )2(
שירותו,ואולםלענייןחיילבשירותקבע-מחלתשירותאוהחמרת

מחלתשירותשאירעובתקופתשירותוועקבשירותו;";

אחריההגדרה""חיילשנספהבמערכה"ו"נספה""יבוא: )ד(

""חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירוע
מסוים,לרבותמכתחום,מכתקור,אומוותפתאומיעלרקעאירוע
לבביתוךכדיהאירוע)SuddenCardiacDeath(,וכןהפרעותבתר

;)Post-TraumaticStressDisorder(חבלתיות

"חבלתשירות"-חבלהשנגרמהבפעילותמבצעיתאובאימוןלפעילות
כאמור,אובאירועאחרשאופיו,מהותוונסיבותיוייחודייםלשירות

הצבאי;

"מחלה"-כלמחלה,ליקוי,מוגבלות,תסמונתאוהפרעה,גופנית,נפשית
אושכלית,לרבותקוגניטיבית,והכוללמעטחבלה;

"מחלתשירות"-כלאחתמאלה,ובלבדשנגרמהעקבאירועשאופיו,
מהותוונסיבותיוייחודייםלשירותהצבאי,אועקבתנאישירות

שאופייםומהותםייחודייםלשירותהצבאי:

מחלהכתוצאהמחשיפהלחומרמסוכןשקבעשרהביטחון )1(
בצו,לקרינהמייננתאולקרינהאינפרא־אדומה;

ונוזליגוף הידבקותבמחלהכתוצאהמחשיפהלמוצרידם )2(
במסגרתטיפולרפואיבתנאישדה;

מחלהאחרתשקבעשרהביטחון,בהסכמתשרהאוצרובאישור )3(
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,בצו,בתנאיםובנסיבות

שקבעכאמור;

"מיועדלשירותביטחון"-כהגדרתובחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,
התשמ"ו-341986;";

בסעיף2- )2(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"אולםהוראהזולא )א(
תחול"יבוא"ואולםהוראהזותחולעלחיילבשירותקבעלענייןמחלתשירות

בלבדר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולואלאאםכןהוגשהבקשהלתגמול ")ב(
מחמתמותושלהחיילאוהחיילמשוחררלפניתוםשישהחודשיםמיום

המוותר";

במקוםסעיף2ביבוא: )3(

""חיילשנספהבמערכה"ו"נספה"-חיילאוחיילמשוחררשמתכתוצאה
שלאחתמאלה:

חבלהשאירעהבתקופתשירותוועקבשירותו,ואולםלעניין )1(
חיילבשירותקבע-חבלהכאמורשהיאחבלתשירות;

ועקב שירותו בתקופת שאירעו מחלה החמרת או מחלה )2(
שירותו,ואולםלענייןחיילבשירותקבע-מחלתשירותאוהחמרת

מחלתשירותשאירעובתקופתשירותוועקבשירותו;";

אחריההגדרה""חיילשנספהבמערכה"ו"נספה""יבוא: )ד(

""חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירוע
מסוים,לרבותמכתחום,מכתקור,אומוותפתאומיעלרקעאירוע
לבביתוךכדיהאירוע)SuddenCardiacDeath(,וכןהפרעותבתר

;)Post-TraumaticStressDisorder(חבלתיות

"חבלתשירות"-חבלהשנגרמהבפעילותמבצעיתאובאימוןלפעילות
כאמור,אובאירועאחרשאופיו,מהותוונסיבותיוייחודייםלשירות

הצבאי;

"מחלה"-כלמחלה,ליקוי,מוגבלות,תסמונתאוהפרעה,גופנית,נפשית
אושכלית,לרבותקוגניטיבית,והכוללמעטחבלה;

"מחלתשירות"-כלאחתמאלה,ובלבדשנגרמהעקבאירועשאופיו,
מהותוונסיבותיוייחודייםלשירותהצבאי,אועקבתנאישירות

שאופייםומהותםייחודייםלשירותהצבאי:

מחלהכתוצאהמחשיפהלחומרמסוכןשקבעשרהביטחון )1(
בצו,לקרינהמייננתאולקרינהאינפרא־אדומה;

ונוזליגוף הידבקותבמחלהכתוצאהמחשיפהלמוצרידם )2(
במסגרתטיפולרפואיבתנאישדה;

מחלהאחרתשקבעשרהביטחון,בהסכמתשרהאוצרובאישור )3(
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,בצו,בתנאיםובנסיבות

שקבעכאמור;

"מיועדלשירותביטחון"-כהגדרתובחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,
התשמ"ו-341986;";

בסעיף2- )2(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"אולםהוראהזולא )א(
תחול"יבוא"ואולםהוראהזותחולעלחיילבשירותקבעלענייןמחלתשירות

בלבדר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולואלאאםכןהוגשהבקשהלתגמול ")ב(
מחמתמותושלהחיילאוהחיילמשוחררלפניתוםשישהחודשיםמיום

המוותר";

במקוםסעיף2ביבוא: )3(
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"מוותבשירות
בחזקתמוותעקב

שירות

לענייןחוקזה,חיילשמתכתוצאהמחבלהשאירעה2בר )א(
בתקופתשירותו,רואיםאותוכמישמתעקבשירותו,ואםהיה
חיילבשירותקבע,רואיםאותוכמישמתעקבשירותוובשל

חבלתשירות,והכולזולתאםהוכחהיפוכושלדברר

לענייןחוקזה,חיילשמתכתוצאהממחלהאומהחמרת )ב(
מחלהשאירעובתקופתשירותו,רואיםאותוכמישמתעקב
שירותו,ואםהיהחיילבשירותקבע,רואיםאותוכמישמת
עקבשירותורקאםהמחלההיתהמחלתשירות,והכולזולת

אםהוכחהיפוכושלדברר";

אחריסעיף2ביבוא: )4(

"מיועדיםלשירות
ביטחוןבהכשרה

קדם־צבאיתאו
בעתמבחנים

ליחידתהתנדבות

לענייןחוקזה,רואיםמיועדלשירותביטחוןשהתנדב2גר )א(
להשתתףבהכשרהקדם־צבאיתאושנקראלמבחניםליחידת
את ורואים קבע, בשירות חייל שאינו כחייל התנדבות,
ההכשרההקדם־צבאיתאוהמבחניםליחידתההתנדבות,

לפיהעניין,כשירותצבאיר

בסעיףזה- )ב(

"הכשרהקדם־צבאית"-הכשרהשמקייםצבאהגנהלישראל
למיועדלשירותביטחון,לפניתחילתשירותובצבא

הגנהלישראל,ולמעטהכשרהלנהיגה;

"מבחניםליחידתהתנדבות"-מבחניםשנערכיםלמיועדים
ביחידת לשירות כושרם לבחינת ביטחון לשירות

התנדבותשלצבאהגנהלישראלר

משרתבשירות
קבעברציפות

לשירותהחובה

קבע2דר בשירות המשרת קבע, בשירות חייל זה, חוק לעניין
ברציפותלשירותהחובהכהגדרתובחוקשירותהקבעבצבא
אותו, רואים התשמ"ה-351985, )גמלאות(, לישראל הגנה
בששתהחודשיםהראשוניםשלשירותהקבעכאמור,כחייל

שאינוחיילבשירותקבער";

בסעיף23)ב(,אחרי"ככלהאפשר"יבוא"ולאיאוחרמהמועדיםשקבעהשר"ר )5(

תיקוןחוקהנכים
)תגמוליםושיקום(

-מס'29

בחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-361959]נוסחמשולב[)להלן-חוקהנכים(-40ר

בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"נכות"יבוא: )א(

""נכות"-איבודהכושרלפעולפעולהרגילה,גופנית,נפשיתאושכלית,
לרבותקוגניטיבית,אופחיתתושלכושרזה,שנגרמולחיילאולחייל

משוחררכתוצאהשלאחתמאלה:

חבלהשאירעהבתקופתשירותוועקבשירותו,ואולםלעניין )1(
חיילבשירותקבע-חבלהכאמורשהיאחבלתשירות;

ועקב שירותו בתקופת שאירעו מחלה החמרת או מחלה )2(
שירותו,ואולםלענייןחיילבשירותקבע-מחלתשירותאוהחמרת

מחלתשירותשאירעובתקופתשירותוועקבשירותו;";
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אחריההגדרה"נכות"יבוא: )ב(

""חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירוע
מסוים,לרבותמכתחום,מכתקור,אומוותפתאומישנמנעעלרקע
,)AbortedSuddenCardiacDeath(אירועלבביתוךכדיהאירוע

;)Post-TraumaticStressDisorder(וכןהפרעותבתרחבלתיות

"חבלתשירות"-חבלהשנגרמהבפעילותמבצעיתאובאימוןלפעילות
כאמור,אובאירועאחרשאופיו,מהותוונסיבותיוייחודייםלשירות

הצבאי;

"מחלה"-כלמחלה,ליקוי,מוגבלות,תסמונתאוהפרעה,גופנית,נפשית
אושכלית,לרבותקוגניטיבית,והכוללמעטחבלה;

"מחלתשירות"-כלאחתמאלה,ובלבדשנגרמהעקבאירועשאופיו,
מהותוונסיבותיוייחודייםלשירותהצבאי,אועקבתנאישירות

שאופייםומהותםייחודייםלשירותהצבאי:

מחלהכתוצאהמחשיפהלחומרמסוכןשקבעשרהביטחון )1(
בצו,לקרינהמייננתאולקרינהאינפרא־אדומה;

ונוזליגוף הידבקותבמחלהכתוצאהמחשיפהלמוצרידם )2(
במסגרתטיפולרפואיבתנאישדה;

פגיעהבאיבריהשמיעהכתוצאהמאירועירעשאומחשיפה )3(
לרעש,ובלבדשמקורהרעשהואבאמצעילחימה;

מחלהאחרתשקבעשרהביטחון,בהסכמתשרהאוצרובאישור )4(
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,בצו,בתנאיםובנסיבות

שקבעכאמור;

"מיועדלשירותביטחון"-כהגדרתובחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,
התשמ"ו-371986;";

אחריסעיף2יבוא: )2(

"מיועדיםלשירות
ביטחוןבהכשרה

קדם־צבאיתאו
בעתמבחנים

ליחידתהתנדבות

לענייןחוקזה,רואיםמיועדלשירותביטחוןשהתנדב2אר )א(
להשתתףבהכשרהקדם־צבאיתאושנקראלמבחניםליחידת
את ורואים קבע, בשירות חייל שאינו כחייל התנדבות,
ההכשרההקדם־צבאיתאוהמבחניםליחידתההתנדבות,

לפיהעניין,כשירותצבאיר

בסעיףזה- )ב(

"הכשרהקדם־צבאית"-הכשרהשמקייםצבאהגנהלישראל
למיועדלשירותביטחון,לפניתחילתשירותובצבא

הגנהלישראל,ולמעטהכשרהלנהיגה;

"מבחניםליחידתהתנדבות"-מבחניםשנערכיםלמיועדים
ביחידת לשירות כושרם לבחינת ביטחון לשירות

התנדבותשלצבאהגנהלישראלר

אחריההגדרה"נכות"יבוא: )ב(

""חבלה"-נזקאנטומילגוףשנגרםבמישריןמגורםפיזיחיצוניבאירוע
מסוים,לרבותמכתחום,מכתקור,אומוותפתאומישנמנעעלרקע
,)AbortedSuddenCardiacDeath(אירועלבביתוךכדיהאירוע

;)Post-TraumaticStressDisorder(וכןהפרעותבתרחבלתיות

"חבלתשירות"-חבלהשנגרמהבפעילותמבצעיתאובאימוןלפעילות
כאמור,אובאירועאחרשאופיו,מהותוונסיבותיוייחודייםלשירות

הצבאי;

"מחלה"-כלמחלה,ליקוי,מוגבלות,תסמונתאוהפרעה,גופנית,נפשית
אושכלית,לרבותקוגניטיבית,והכוללמעטחבלה;

"מחלתשירות"-כלאחתמאלה,ובלבדשנגרמהעקבאירועשאופיו,
מהותוונסיבותיוייחודייםלשירותהצבאי,אועקבתנאישירות

שאופייםומהותםייחודייםלשירותהצבאי:

מחלהכתוצאהמחשיפהלחומרמסוכןשקבעשרהביטחון )1(
בצו,לקרינהמייננתאולקרינהאינפרא־אדומה;

ונוזליגוף הידבקותבמחלהכתוצאהמחשיפהלמוצרידם )2(
במסגרתטיפולרפואיבתנאישדה;

פגיעהבאיבריהשמיעהכתוצאהמאירועירעשאומחשיפה )3(
לרעש,ובלבדשמקורהרעשהואבאמצעילחימה;

מחלהאחרתשקבעשרהביטחון,בהסכמתשרהאוצרובאישור )4(
ועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,בצו,בתנאיםובנסיבות

שקבעכאמור;

"מיועדלשירותביטחון"-כהגדרתובחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,
התשמ"ו-371986;";

אחריסעיף2יבוא: )2(

"מיועדיםלשירות
ביטחוןבהכשרה

קדם־צבאיתאו
בעתמבחנים

ליחידתהתנדבות

לענייןחוקזה,רואיםמיועדלשירותביטחוןשהתנדב2אר )א(
להשתתףבהכשרהקדם־צבאיתאושנקראלמבחניםליחידת
את ורואים קבע, בשירות חייל שאינו כחייל התנדבות,
ההכשרההקדם־צבאיתאוהמבחניםליחידתההתנדבות,

לפיהעניין,כשירותצבאיר

בסעיףזה- )ב(

"הכשרהקדם־צבאית"-הכשרהשמקייםצבאהגנהלישראל
למיועדלשירותביטחון,לפניתחילתשירותובצבא

הגנהלישראל,ולמעטהכשרהלנהיגה;

"מבחניםליחידתהתנדבות"-מבחניםשנערכיםלמיועדים
ביחידת לשירות כושרם לבחינת ביטחון לשירות

התנדבותשלצבאהגנהלישראלר
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משרתבשירות
קבעברציפות

לשירותהחובה

קבע2בר בשירות המשרת קבע בשירות חייל זה, חוק לעניין
ברציפותלשירותהחובהכהגדרתובחוקשירותהקבעבצבא
אותו, רואים התשמ"ה-381985, )גמלאות(, לישראל הגנה
בששתהחודשיםהראשוניםשלשירותהקבעכאמור,כחייל

שאינוחיילבשירותקבער";

בסעיף31)א(,בסופויבוא"ולאיאוחרמהמועדיםשקבעהשר"ר )3(

תיקוןחוקהנזיקים
האזרחיים)אחריות

המדינה(-מס'9

בחוקהנזיקיםהאזרחיים)אחריותהמדינה(,התשי"ב-391952,במקוםסעיפים6ו־7יבוא:41ר

"חבלה,מחלהאו
החמרתמחלה

שאירעובשירות
צבאי

איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלחבלהשנחבלחייל6ר )א(
בתקופתשירותוועקבשירותו,ואולםלענייןחיילבשירות
קבע-איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלחבלהכאמורשהיא

חבלתשירותר

החמרת או מחלה על בנזיקים אחראית המדינה אין )ב(
מחלהשנגרמולחיילבתקופתשירותוועקבשירותו,ואולם
לענייןחיילבשירותקבע-איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעל

מחלהאועלהחמרתמחלהכאמורשהיאמחלתשירותר

בסעיףזה- )ג(

שירות", "מחלת "מחלה", שירות", "חבלת "חבלה",
בחוק כהגדרתם - ו"שירות" צבאי" "שירות

הנכים;

ושיקום(, )תגמולים הנכים חוק - הנכים" "חוק
התשי"ט-1959]נוסחמשולב[40;

"חיילבשירותקבע"-חיילבשירותקבעכהגדרתובחוק
הנכים,למעטחיילכאמורהמשרתבשירותקבע
ברציפותלשירותהחובה,כמשמעותובסעיף2ב
לחוקהאמור,במהלךהתקופההאמורהבאותו

סעיףר

מוותשאירע
בשירותצבאי

איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלמותושלחיילכתוצאה7ר )א(
שירותו,ואולם מחבלהשנחבלבהבתקופתשירותוועקב
לענייןחיילבשירותקבע-איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעל

מותוכתוצאהמחבלהכאמורשהיאחבלתשירותר

חייל, של מותו על בנזיקים אחראית המדינה אין )ב(
כתוצאהממחלהאוהחמרתמחלהשנגרמולחיילבתקופת
- קבע בשירות חייל לעניין ואולם שירותו, ועקב שירותו
איןהמדינהאחראיתבנזיקיםעלמותוכתוצאהממחלהאו

החמרתמחלהכאמורשהיאמחלתשירותר

בסעיףזה- )ג(

שירות", "מחלת "מחלה", שירות", "חבלת "חבלה",
בחוק כהגדרתם - ו"שירות" צבאי" "שירות

משפחותחיילים;
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"חוקמשפחותחיילים"-חוקמשפחותחייליםשנספו
במערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-411950;

כהגדרתו קבע "חיילבשירותקבע"-חיילבשירות
כאמור חייל למעט חיילים, משפחות בחוק
המשרתבשירותקבעברציפותלשירותהחובה,
במהלך האמור, לחוק 2ד בסעיף כמשמעותו

התקופההאמורהבאותוסעיףר"

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)הסדרת
השמירה(-מס'5

בחוקהרשויותהמקומיות)הסדרתהשמירה(,התשכ"א-421961,אחריסעיף15איבוא:42ר

"תחולתחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום(
וחוקהנכים

)תגמוליםושיקום(

עלאףהאמורבסעיף15א,שומרשנגרמהלוחבלהתוךכדי15בר
ועקבפעילותמבצעיתשללחימהמולאויבלשםהגנהעל
יישובמפניפעולתאיבה,אושמתעקבחבלהכאמור,יהיה
דינוכדיןחיילבשירותקבעלפיחוקמשפחותחייליםשנספו
חוק לפי או התש"י-431950, ושיקום(, )תגמולים במערכה
הנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[44,לפי
העניין,ויראואתהחבלהכחבלתשירותכהגדרתהבחוקים

האמורים,לפיהענייןר"

תיקוןחוקמשכן
הכנסת,רחבתו

ומשמרהכנסת-
מס'17

בחוקמשכןהכנסת,רחבתוומשמרהכנסת,התשכ"ח-451968,במקוםסעיף21יבוא:43ר

"תגמוליםלאנשי
משמר

חוקי21ר לפי מזכה פגיעה הכנסת משמר לאיש אירעה )א(
השיקום,יהיהדיןאישמשמרהכנסת,לענייןחוקהמשטרה
)נכיםונספים(,התשמ"א-1981,כדיןשוטרודיןבנימשפחתו
שלאישמשמרהכנסתשנפטרכדיןבנימשפחתושלשוטר
שנפטר,בשינוייםהמחויביםלפיהענייןובתיאומיםשקבע
יושבראשהכנסת,וסמכותהניתנתבחוקהאמורלשרהפנים

תהיהנתונהליושבראשהכנסתר

אירעהלאישמשמרהכנסת,תוךכדיהשירותועקב )ב(
השירות,פגיעהשאינהפגיעהמזכהלפיחוקיהשיקוםואינה
פגיעתאיבה,יחולולענייןזההוראותפרקה'לחוקהביטוח
סעיפים הוראות המחויבים, בשינויים יחולו, וכן הלאומי

295א)ה(עד)ח(ו־295בלחוקהאמורר

בסעיףזה- )ג(

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסח
משולב[,התשנ"ה-461995;

"פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-כהגדרתהבסעיף
295א)א(לחוקהביטוחהלאומי;

"פגיעתאיבה"-כהגדרתהבחוקהתגמוליםלנפגעי
פעולותאיבה,התש"ל-471970ר"

"חוקמשפחותחיילים"-חוקמשפחותחייליםשנספו
במערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-411950;

כהגדרתו קבע "חיילבשירותקבע"-חיילבשירות
כאמור חייל למעט חיילים, משפחות בחוק
המשרתבשירותקבעברציפותלשירותהחובה,
במהלך האמור, לחוק 2ד בסעיף כמשמעותו

התקופההאמורהבאותוסעיףר"

תיקוןחוקבחוקהרשויותהמקומיות)הסדרתהשמירה(,התשכ"א-421961,אחריסעיף15איבוא:42ר
הרשויות

המקומיות)הסדרת
השמירה(-מס'5

"תחולתחוק
משפחותחיילים
שנספובמערכה

)תגמוליםושיקום(
וחוקהנכים

)תגמוליםושיקום(

עלאףהאמורבסעיף15א,שומרשנגרמהלוחבלהתוךכדי15בר
ועקבפעילותמבצעיתשללחימהמולאויבלשםהגנהעל
יישובמפניפעולתאיבה,אושמתעקבחבלהכאמור,יהיה
דינוכדיןחיילבשירותקבעלפיחוקמשפחותחייליםשנספו
חוק לפי או התש"י-431950, ושיקום(, )תגמולים במערכה
הנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[44,לפי
העניין,ויראואתהחבלהכחבלתשירותכהגדרתהבחוקים

האמורים,לפיהענייןר"

תיקוןחוקמשכןבחוקמשכןהכנסת,רחבתוומשמרהכנסת,התשכ"ח-451968,במקוםסעיף21יבוא:43ר
הכנסת,רחבתו

ומשמרהכנסת-
מס'17

"תגמוליםלאנשי
משמר

חוקי21ר לפי מזכה פגיעה הכנסת משמר לאיש אירעה )א(
השיקום,יהיהדיןאישמשמרהכנסת,לענייןחוקהמשטרה
)נכיםונספים(,התשמ"א-1981,כדיןשוטרודיןבנימשפחתו
שלאישמשמרהכנסתשנפטרכדיןבנימשפחתושלשוטר
שנפטר,בשינוייםהמחויביםלפיהענייןובתיאומיםשקבע
יושבראשהכנסת,וסמכותהניתנתבחוקהאמורלשרהפנים

תהיהנתונהליושבראשהכנסתר

אירעהלאישמשמרהכנסת,תוךכדיהשירותועקב )ב(
השירות,פגיעהשאינהפגיעהמזכהלפיחוקיהשיקוםואינה
פגיעתאיבה,יחולולענייןזההוראותפרקה'לחוקהביטוח
סעיפים הוראות המחויבים, בשינויים יחולו, וכן הלאומי

295א)ה(עד)ח(ו־295בלחוקהאמורר

בסעיףזה- )ג(

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסח
משולב[,התשנ"ה-461995;

"פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-כהגדרתהבסעיף
295א)א(לחוקהביטוחהלאומי;

"פגיעתאיבה"-כהגדרתהבחוקהתגמוליםלנפגעי
פעולותאיבה,התש"ל-471970ר"

ס"חהתש"י,עמ'162ר 41

ס"חהתשכ"א,עמ'169;התשס"ב,עמ'90ר 42

ס"חהתש"י,עמ'162ר 43

ס"חהתשי"ט,עמ'276ר 44

ס"חהתשכ"ח,עמ'197;התשע"ו,עמ'925ר 45

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 46

ס"חהתש"ל,עמ'126ר 47
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תיקוןחוקשירות
המדינה)גמלאות(

-מס'60

בחוקשירותהמדינה)גמלאות(]נוסחמשולב[,התש"ל-44-481970ר

בסעיף63ז)ב(,במקום"בחייל,בחיילהמשרתבצבא־הגנהלישראלעלפיהתחייבות )1(
לשירותקבע"יבוא"בחיילשהואחיילבשירותקבע";

בסעיף63ח)ב(,אחרי"שמדוברבובחייל"יבוא"שהואחיילבשירותקבע"; )2(

אחריסעיף63טיבוא: )3(

"תחולהעל
עובדיםזמניים

הוראותסעיפים63זו־63חיחולוגםעלמישמועסקבשירותי63ט1ר
הביטחוןבמסגרתיחסיעבודהולאהתמנהלפיחוקהמינויים,
ובלבדשהואמועסקכאמורבהרשאהלהעסקהלשעהאו
108ח)2א()2(,אובחוזה בכתבהעסקה,כמשמעותםבסעיף
מיוחדכמשמעותובסעיף40לחוקהמינויים,ואולםלעניין
פגיעהתוךכדיהשירותועקבהשירות,שאינהפגיעהמזכה
הביטוח לחוק 295א בסעיף כהגדרתה השיקום חוקי לפי
הלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-491995,יחולועליוהוראות
פרקה'לחוקהאמור,וכןיחולועליו,בשינוייםהמחויבים,

הוראותסעיפים295א)ה(עד)ח(ו־295בלאותוחוקר"

תיקוןפקודת
המשטרה-מס'31

בפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-45-501971ר

בסעיף49א,לפניההגדרה"פגיעתאיבה"יבוא: )1(

""חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995;

295א)א(לחוקהביטוח "פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-כהגדרתהבסעיף
הלאומי;";

בסעיף49ד,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,אירעהלחברהמשמרפגיעהמזכה ")א1(
)נכים לפיחוקיהשיקום,יהיהדיןחברהמשמר,לענייןחוקהמשטרה
ונספים(,התשמ"א-1981,כדיןשוטר,ודיןבנימשפחתושלחברהמשמר
שנפטרכדיןבנימשפחתושלשוטרשנפטר,ולענייןפגיעהתוךכדיהשירות
במשמרועקבהשירות,שאינהפגיעהמזכהלפיחוקיהשיקוםואינהפגיעת
איבה-יחולוהוראותפרקי"גלחוקהביטוחהלאומי,וכןיחולו,בשינויים

המחויבים,הוראותסעיפים295א)ה(עד)ח(ו־295בלחוקהאמורר"

תיקוןחוק
המשטרה)נכים

ונספים(

בחוקהמשטרה)נכיםונספים(,התשמ"א-46-511981ר

בסעיף2- )1(

בפסקה)1(,אחרי"שמדוברבובחייל"יבוא"שהואחיילבשירותקבע"ואחרי )א(
"בשוטר"יבוא"שכלליהגיוסוהפיטוריםהקבועיםבפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,

התשל"א-521971,חליםעליו";

פסקה)3(-תימחק; )ב(

בסעיף3,במקוםהסיפההחלבמילים"ולענייןזה"יבוא"ובו,לענייןזה- )2(

ס"חהתש"ל,עמ'65;התשע"ו,עמ'1143ר 48

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 49

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390;ס"חהתשע"ו,עמ'266ר 50

ס"חהתשמ"א,עמ'163ר 51

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ר 52
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כלמקוםשמדוברבובחיילשהואחיילבשירותקבעייקראכאילומדובר )1(
חדש[, ]נוסח המשטרה בפקודת הקבועים והפיטורים הגיוס שכללי בשוטר

התשל"א-1971,חליםעליו;

כלמקוםשמדוברבובשירותאובשירותצבאיייקראכאילומדוברבשירות )2(
במשטרה"ר

תיקוןחוקשירות
בתיהסוהר)נכים

ונספים(

בחוקשירותבתיהסוהר)נכיםונספים(,התשמ"א-47-531981ר

בסעיף2,במקום"בחייל,בחיילהמשרתבצבא־הגנהלישראלעלפיהתחייבות )1(
לשירותקבע"יבוא"בחיילשהואחיילבשירותקבע"ואחרי"בסוהראו"יבוא"בשירות";

בסעיף3,אחרי"בחייל"יבוא"שהואחיילבשירותקבע"ר )2(

תיקוןחוק
תגמוליםלחיילים

ולבנימשפחותיהם
)חבלהשלאבעת
מילויתפקיד(-

מס'3

בחוקתגמוליםלחייליםולבנימשפחותיהם)חבלהשלאבעתמילויתפקיד(,התשמ"ח-48ר
-541988

בסעיף1,אחריההגדרה"חייל"יבוא: )1(

""פקודותהצבא"-כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-551955ר";

בסעיף2- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2א()3(,ההגדרה"פקודותהצבא"-תימחק; )1(

אחריפסקה)2א(יבוא: )2(

החבלהלאאירעהבתאונתדרכיםשבשלההיתהנשללת ")2ב(
זכאותושלהחייללפיצוילפיסעיף7לחוקפיצוייםלנפגעיתאונות
)5(שלהסעיףהאמור- דרכים,התשל"ה-561975,ולענייןפסקה

בכפוףלהוראותסעיף7אלחוקהאמור;

החבלהלאאירעהכתוצאהמייצורשלסםמסוכןכהגדרתו )2ג(
בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-571973,אושל
5לחוקהמאבקבתופעת חומראסורבהפצהכמשמעותובסעיף
השימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-582013,מסחרבהםאושימוש

בהם,אואגבביצועעבירהבהשפעתחומראלכוהולי;

החבלהלאאירעהכתוצאהמביצועמעשההכרוךבנטילת )2ד(
סיכוןבלתיסבירמצדהחייל,מתוךכוונהלגרימתהחבלה,מתוך
שוויוןנפשלאפשרותגרימתהחבלהאומתוךתקווהלהצליחלמנעה;

החבלהלאאירעהמחוץלשטחמדינתישראלואזוריהודה )2ה(
והשומרון,למעטאםאירעהבחופשהשאושרהלחיילבודדלצורך

ביקורמשפחתו,כהגדרתםבפקודותהצבאר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"התש"י-1950"יבוא")להלן-חוקמשפחותחיילים(" )ב(
ובמקוםהסיפההחלבמילה"בנסיבות"יבוא"מחבלהשאירעהבתקופתשירותו,
אףשלאעקבשירותו,ובלבדשהתקיימוכלהנסיבותכאמורבסעיףקטן)א()1(

עד)2א(ו–)2ג(עד)2ה(";

כלמקוםשמדוברבובחיילשהואחיילבשירותקבעייקראכאילומדובר )1(
חדש[, ]נוסח המשטרה בפקודת הקבועים והפיטורים הגיוס שכללי בשוטר

התשל"א-1971,חליםעליו;

כלמקוםשמדוברבובשירותאובשירותצבאיייקראכאילומדוברבשירות )2(
במשטרה"ר

תיקוןחוקשירותבחוקשירותבתיהסוהר)נכיםונספים(,התשמ"א-47-531981ר
בתיהסוהר)נכים

ונספים( בסעיף2,במקום"בחייל,בחיילהמשרתבצבא־הגנהלישראלעלפיהתחייבות )1(
לשירותקבע"יבוא"בחיילשהואחיילבשירותקבע"ואחרי"בסוהראו"יבוא"בשירות";

בסעיף3,אחרי"בחייל"יבוא"שהואחיילבשירותקבע"ר )2(

בחוקתגמוליםלחייליםולבנימשפחותיהם)חבלהשלאבעתמילויתפקיד(,התשמ"ח-48ר
-541988

תיקוןחוק
תגמוליםלחיילים

ולבנימשפחותיהם
)חבלהשלאבעת
מילויתפקיד(-

מס'3

בסעיף1,אחריההגדרה"חייל"יבוא: )1(

""פקודותהצבא"-כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-551955ר";

בסעיף2- )2(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2א()3(,ההגדרה"פקודותהצבא"-תימחק; )1(

אחריפסקה)2א(יבוא: )2(

החבלהלאאירעהבתאונתדרכיםשבשלההיתהנשללת ")2ב(
זכאותושלהחייללפיצוילפיסעיף7לחוקפיצוייםלנפגעיתאונות
)5(שלהסעיףהאמור- דרכים,התשל"ה-561975,ולענייןפסקה

בכפוףלהוראותסעיף7אלחוקהאמור;

החבלהלאאירעהכתוצאהמייצורשלסםמסוכןכהגדרתו )2ג(
בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-571973,אושל
5לחוקהמאבקבתופעת חומראסורבהפצהכמשמעותובסעיף
השימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-582013,מסחרבהםאושימוש

בהם,אואגבביצועעבירהבהשפעתחומראלכוהולי;

החבלהלאאירעהכתוצאהמביצועמעשההכרוךבנטילת )2ד(
סיכוןבלתיסבירמצדהחייל,מתוךכוונהלגרימתהחבלה,מתוך
שוויוןנפשלאפשרותגרימתהחבלהאומתוךתקווהלהצליחלמנעה;

החבלהלאאירעהמחוץלשטחמדינתישראלואזוריהודה )2ה(
והשומרון,למעטאםאירעהבחופשהשאושרהלחיילבודדלצורך

ביקורמשפחתו,כהגדרתםבפקודותהצבאר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"התש"י-1950"יבוא")להלן-חוקמשפחותחיילים(" )ב(
ובמקוםהסיפההחלבמילה"בנסיבות"יבוא"מחבלהשאירעהבתקופתשירותו,
אףשלאעקבשירותו,ובלבדשהתקיימוכלהנסיבותכאמורבסעיףקטן)א()1(

עד)2א(ו–)2ג(עד)2ה(";

ס"חהתשמ"א,עמ'165ר 53

ס"חהתשמ"ח,עמ'26;התשע"ב,עמ'479ר 54

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 55

ס"חהתשל"ה,עמ'234ר 56

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526ר 57

ס"חהתשע"ג,עמ'221ר 58
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אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

קציןהתגמוליםשמונהלפיחוקהנכיםאוחוקמשפחותחיילים,לפי ")ג(
העניין,לאיקבעכיחבלההתרחשהבנסיבותכאמורבסעיףקטן)א()2ב(

עד)2ד(,אלאאםכןהובאלפניואחדמאלה:

פסקדיןשלביתמשפטאוביתדיןהמרשיעאתהחיילבעבירה )1(
בקשרלנסיבותכאמור;

אםלאניתןפסקדיןבהליךפלילינגדהחיילבשלנסיבות )2(
כאמור-מסמךשלגוףהמוסמךלפיכלדיןלחקורעבירהבקשר
לנסיבותאלהאולהעמידלדיןבגינה,המעידעלקיומןשלראיות

לכאורהלקיומןשלהנסיבותכאמורר"

תיקוןחוק
ההתגוננות

האזרחית-מס'18

בחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-49-591951ר

בסעיף8,במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )1(

מישהתקבללהגאכמתנדב,ונחבלבחבלתשירותאוחלהבמחלת")ז( )1(
שירות,בשעתשירותובתפקידבהגאעקבמילויתפקידוזה,אושמת
כתוצאהמחבלתשירותאוממחלתשירותשאירעובנסיבותכאמור,יחולו
עליוועלבנימשפחתוחוקיהשיקום,ולענייןחוקיהשיקוםיראואותו
כחיילשהואחיילבשירותקבע,אתשירותובתפקידבהגאכשירותצבאי,

ואתיוםגמרהתפקיד-כיוםשחרורומהשירותהצבאיר

מישהתקבללהגאכמתנדב,ונחבלבחבלהשאינהחבלתשירותאו )2(
)1( חלהבמחלהשאינהמחלתשירות,שאירעובנסיבותכאמורבפסקה

ואינןפגיעתאיבה,יחולועליוהוראותפרקי"גלחוקהביטוחהלאומיר

בסעיףזהובסעיף8ב- )ח(

"חבלה","חבלתשירות","חיילבשירותקבע","מחלה"ו"מחלתשירות"-
כהגדרתםבחוקיהשיקום,לפיהעניין;

"חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-
;601995

"חוקיהשיקום"-חוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסח
משולב[61,וחוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום(,

התש"י-621950;

איבה, פעולות לנפגעי התגמולים בחוק כהגדרתה - איבה" "פגיעת
התש"ל-631970ר";

בסעיף8ב)ג(,במקום"אוחלה"יבוא"בחבלתשירותאוחלהבמחלתשירות", )2(
במקום"מחבלהאוממחלה"יבוא"מחבלתשירותאוממחלתשירות",במקום"חוק
הנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[,וחוקמשפחותחייליםשנספו
במערכה)תגמוליםושיקום(,התש"י-1950;לענייןחוקיםאלה"יבוא"חוקיהשיקום;

לענייןחוקיהשיקום"ואחרי"יראו"יבוא"אותוכחיילשהואחיילבשירותקבע,"ר

ס"חהתשי"א,עמ'78;התשע"ב,עמ'740ר 59

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 60

ס"חהתשי"ט,עמ'276ר 61

ס"חהתש"י,עמ'162ר 62

ס"חהתש"ל,עמ'126ר 63
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תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'233

בפקודתמסהכנסה64,בסעיף50-9ר

בפסקה)5()א(,בסיפה,בפסקה)א(,במקוםפסקתמשנה)6(יבוא: )1(

פרקיםה',ט',י"גאוי"ג1לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995;"; )6("

במקוםפסקה)6ג(יבוא: )2(

קצבתנכותהמשתלמתלפיסימןה'לפרקה',פרקט',פרקי"גאופרקי"ג1 ")6ג(
לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,קצבתזקנהוקצבתשאירים
המשתלמותלפיפרקי"אלחוקהאמור,וקצבתתלוייםהמשתלמתלפיפרקיםה',

י"גאוי"ג1לאותוחוק;"ר

תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי

-מס'59

בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-651994,בסעיף8)א2()4(,אחרי"לחוקהביטוח51ר
הלאומי"יבוא"אובשלפגיעהשחלותלגביההוראותפרקיםי"גאוי"ג1לחוקהאמור"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'185

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-52-661995ר

בסעיף50)ב()1(,במקום"פרקי"ג"יבוא"פרקיםי"גאוי"ג1"; )1(

אחריסעיף295יבוא: )2(

                           "פרק י"ג1: תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון

בפרקזה-295ארהזכאותלגמלאות )א(

"חבלתשירות","חיילבשירותקבע","מחלה"ו"מחלתשירות"
-כהגדרתםבחוקיהשיקום,לפיהעניין;

"חוקיהשיקום"-חוקהנכיםוחוקמשפחותחיילים,לפי
העניין;

"פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-חבלה,מחלהאוהחמרת
מחלה,כמשמעותןבחוקיהשיקום,שבשלהןמוכרחייל

בשירותקבעכנכהאוכנספהלפיחוקיהשיקוםר

עלאףהאמורבסעיף75,הוראותפרקה'וכןהוראות )ב(
סעיפים296עד301,298עד308,306,304עד315,312עד318,
320עד325,324,322עד383,333א,385ו־386יחולו,בשינויים
המחויבים,עלשוטרכהגדרתובחוקהמשטרה,סוהרכהגדרתו
בחוקשירותבתיהסוהרועובדשירותיהביטחוןכהגדרתו
בסעיף63אלחוקשירותהמדינה,וכןעלחיילבשירותקבע
)בפרקזה-משרתכוחותהביטחון(,אםהפגיעהשאירעה
פגיעהמזכה השירות,אינה השירותועקב תוךכדי להם,
לפיחוקיהשיקוםואינההחמרהשלפגיעהכאמורשהוכרה,
וכןעלהתלוייםבכלאחדמאלה,שנפטר;ואולםלאישולמו
פגיעה ודמי ה' לפרק ג' בסימן כמשמעותן בעין גמלאות
כמשמעותםבסימןד'לאותופרקלחיילבשירותקבעכלעוד

הואבשירותכאמורר

תיקוןפקודתמסבפקודתמסהכנסה64,בסעיף50-9ר
הכנסה-מס'233

בפסקה)5()א(,בסיפה,בפסקה)א(,במקוםפסקתמשנה)6(יבוא: )1(

פרקיםה',ט',י"גאוי"ג1לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995;"; )6("

במקוםפסקה)6ג(יבוא: )2(

קצבתנכותהמשתלמתלפיסימןה'לפרקה',פרקט',פרקי"גאופרקי"ג1 ")6ג(
לחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995,קצבתזקנהוקצבתשאירים
המשתלמותלפיפרקי"אלחוקהאמור,וקצבתתלוייםהמשתלמתלפיפרקיםה',

י"גאוי"ג1לאותוחוק;"ר

בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-651994,בסעיף8)א2()4(,אחרי"לחוקהביטוח51ר
הלאומי"יבוא"אובשלפגיעהשחלותלגביההוראותפרקיםי"גאוי"ג1לחוקהאמור"ר

תיקוןחוקביטוח
בריאותממלכתי

-מס'59

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-52-661995ר
הלאומי-מס'185

בסעיף50)ב()1(,במקום"פרקי"ג"יבוא"פרקיםי"גאוי"ג1"; )1(

אחריסעיף295יבוא: )2(

                           "פרק י"ג1: תגמולים לנפגעי כוחות הביטחון

בפרקזה-295ארהזכאותלגמלאות )א(

"חבלתשירות","חיילבשירותקבע","מחלה"ו"מחלתשירות"
-כהגדרתםבחוקיהשיקום,לפיהעניין;

"חוקיהשיקום"-חוקהנכיםוחוקמשפחותחיילים,לפי
העניין;

"פגיעהמזכהלפיחוקיהשיקום"-חבלה,מחלהאוהחמרת
מחלה,כמשמעותןבחוקיהשיקום,שבשלהןמוכרחייל

בשירותקבעכנכהאוכנספהלפיחוקיהשיקוםר

עלאףהאמורבסעיף75,הוראותפרקה'וכןהוראות )ב(
סעיפים296עד301,298עד308,306,304עד315,312עד318,
320עד325,324,322עד383,333א,385ו־386יחולו,בשינויים
המחויבים,עלשוטרכהגדרתובחוקהמשטרה,סוהרכהגדרתו
בחוקשירותבתיהסוהרועובדשירותיהביטחוןכהגדרתו
בסעיף63אלחוקשירותהמדינה,וכןעלחיילבשירותקבע
)בפרקזה-משרתכוחותהביטחון(,אםהפגיעהשאירעה
פגיעהמזכה השירות,אינה השירותועקב להם,תוךכדי
לפיחוקיהשיקוםואינההחמרהשלפגיעהכאמורשהוכרה,
וכןעלהתלוייםבכלאחדמאלה,שנפטר;ואולםלאישולמו
פגיעה ודמי ה' לפרק ג' בסימן כמשמעותן בעין גמלאות
כמשמעותםבסימןד'לאותופרקלחיילבשירותקבעכלעוד

הואבשירותכאמורר

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'224ר 64

ס"חהתשנ"ד,עמ'156;התשע"ו,עמ'1178ר 65

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'220ר 66
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עלאףהוראותכלדין,לצורךקביעתזכאותלגמלהלפיפרק )ג(
זה,יראובמשרתכוחותהביטחוןכמבוטחשהואעובדכאמור
בסעיף75)1(,ולענייןחיילבשירותקבע-אףשאיןמתקיימים

לגביויחסיעבודה,ויראואתהשירותכאמורכעבודהר

לצורךחישובזכאותלגמלהלפיפרקזהלמשרתכוחות )ד(
התגמול מגובה יפחת לא הרגיל העבודה שכר הביטחון,

המזעריכהגדרתובסעיף270ר

התלויבו, או הביטחון כוחות משרת כי המוסד סבר )ה(
שהגישתביעהלפיפרקזה,עשוילהיותזכאיבשלאותה
פגיעהלהכרהלפיחוקיהשיקום,יערוךהמוסדבירורעםקצין
תגמוליםשמונהלפיחוקיהשיקום)בפרקזה-קציןתגמולים(

וישההאתהחלטתועדלסיוםהבירורר

הוגשהתביעהלמוסדלפיפרקזה,והוגשהגםתביעהבשל )ו(
אותהפגיעהלפיחוקיהשיקום,לאיבחןהמוסדאתהתביעה
עדלקבלתהחלטהחלוטהשלקציןתגמוליםבתביעהלפיחוקי
השיקום,ואםהוגשערעורעלהחלטתקציןהתגמולים,עד
לקבלתהחלטהחלוטהבערעור;לענייןזה,"החלטהחלוטה"-

החלטה,לרבותפסקדין,שאיןעליהםערעורעודר

הוגשהתביעהלמוסדלפיפרקזה,לאחרשניתנההחלטה )ז(
שלקציןתגמוליםבתביעהבשלאותהפגיעהשהוגשהלפי
חוקיהשיקוםאולאחרשניתנההחלטהבערעורעלהחלטת

קציןהתגמוליםבתביעהכאמור,יחולוהוראותאלה:

שהחבלה מהטעם הערעור או התביעה נדחו )1(
אינהחבלתשירותאושהמחלהאינהמחלתשירות,
לאתימנהלענייןסעיף296התקופהשממועדהגשת
התביעהלקציןהתגמוליםעדמועדמתןהחלטתקצין

התגמוליםאומועדההחלטהבערעור,לפיהעניין;

אושרההתביעהאונדחתההתביעהמכלטעם )2(
אחר,לאתקוםעילהלתביעהלפיפרקזה;הוראתפסקה
זולאתחולעלתביעהשנדחתהמחמתהתיישנותלפי
סעיף26לחוקמשפחותחיילים,אושנדחתהמחמת
התיישנותלפיסעיף32לחוקהנכיםעלאףקיומהשל

חבלהרשומהכמשמעותהבסעיף32אלאותוחוקר

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)ה(עד)ז(,אושרה )ח(
חוקי לפי לתביעה עילה תקום לא זה, פרק לפי תביעה

השיקוםר

מסירתמידעלשם
החלטהבתביעה

גוףשאליומשתייךמשרתכוחותהביטחוןשהואאו295בר )א(
התלויבוהגישותביעהלפיפרקזהימסורלעובדהמוסד
שהמינהלההסמיכהלכך)בסעיףזה-עובדמוסמך(,לפי
בקשתו,כלמידעהנדרשלשםהחלטהבתביעהלפיפרקזה,
לרבותתיקוהרפואישלאותומשרתכוחותהביטחון,והכול

במידההנדרשתלשםכךר
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משרדהביטחוןימסורלעובדמוסמך,לפיבקשתו,מידע )ב(
בדברתביעהבאותועניין,לגבימשרתכוחותהביטחוןכאמור
חומרי את וכן תגמולים, לקצין שהוגשה )א(, קטן בסעיף
הבדיקהשנאספולענייןאותהתביעהוההחלטותשניתנובהר

ו–)ב(יימסרלמוסד )א( מידעכאמורבסעיפיםקטנים )ג(
המוסמך העובד ביקש שבו מהמועד עבודה ימי 21 בתוך
אתהמידע,ויכולשיימסרכמסראלקטרוני,כהגדרתובחוק

חתימהאלקטרונית,התשס"א-2001ר

המוסדלאיעשהכלשימושבמידעשנמסרלפיסעיףזה )ד(
אלאלשםהחלטהבתביעהלפיפרקזה,ולאיעבירולאחרר

העבודהוהרווחה,רשאילקבוע השר,באישורועדת )ה(
הוראותלענייןאופןמסירתהמידעואבטחתובעתהמסירה;
בשינויים זה, לעניין יחולו כאמור, הוראות נקבעו לא
הגנת לחוק 23ז סעיף לפי שנקבעו הוראות המחויבים,
הפרטיות,התשמ"א-671981,לענייןאבטחתמידע,נוהלמסירה

וטיפולבמידעעודףר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף384או )ו(
מהוראותכלדיןאחרר

אוצרהמדינה,במסגרתתקציבהגוףשאליומשתייך295גרמימון )א(
משרתכוחותהביטחון,ישפהאתהמוסדבשלכלהוצאה
שהוציאלתשלוםגמלאותלפיפרקזהובשלהחלקהיחסי
מההוצאותהמינהליותשלהמוסדהנובעותמביצועהוראות

פרקזהר

סכומיהשיפויכאמורבסעיףקטן)א(ויתרתזכותאו )ב(
נפרד, בחשבון ינוהלו זה, פרק הוראות יישום בשל חובה

והוראתסעיף28)ב(לאתחוללגביהםר";

בסעיף310- )3(

בסעיףקטן)א()1(,בכלמקום,במקום"לפיפרקה'אופרקי"ג"יבוא"לפי )א(
פרקיםה',י"גאוי"ג1";

בסעיףקטן)ב(,במקום"פרקה'אוי"ג"יבוא"פרקיםה',י"גאוי"ג1"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיפרקה'אופרקי"ג"יבוא"לפיפרקיםה',י"גאו )ג(
י"ג1";

בסעיף315א,בהגדרה"גמלה",במקום"אוי"ג"יבוא"י"גאוי"ג1"; )4(

בסעיף315ב)א(,בטבלה,בטורא',בכלמקום,במקום"פרקה'אוי"ג"יבוא"פרקים )5(
ה',י"גאוי"ג1";

בסעיף321)א(,במקום"אוי"ג"יבוא"י"גאוי"ג1"ר )6(

סימןד'-תחילה,
תחולה,הוראות

מעברוצווים
ראשונים

תחילתושלסימןזהביוםא'באיירהתשע"ז)27באפריל2017()בסעיףזה-יום53ר )א(
התחילה(ר

משרדהביטחוןימסורלעובדמוסמך,לפיבקשתו,מידע )ב(
בדברתביעהבאותועניין,לגבימשרתכוחותהביטחוןכאמור
חומרי את וכן תגמולים, לקצין שהוגשה )א(, קטן בסעיף
הבדיקהשנאספולענייןאותהתביעהוההחלטותשניתנובהר

ו–)ב(יימסרלמוסד )א( מידעכאמורבסעיפיםקטנים )ג(
המוסמך העובד ביקש שבו מהמועד עבודה ימי 21 בתוך
אתהמידע,ויכולשיימסרכמסראלקטרוני,כהגדרתובחוק

חתימהאלקטרונית,התשס"א-2001ר

המוסדלאיעשהכלשימושבמידעשנמסרלפיסעיףזה )ד(
אלאלשםהחלטהבתביעהלפיפרקזה,ולאיעבירולאחרר

העבודהוהרווחה,רשאילקבוע השר,באישורועדת )ה(
הוראותלענייןאופןמסירתהמידעואבטחתובעתהמסירה;
בשינויים זה, לעניין יחולו כאמור, הוראות נקבעו לא
הגנת לחוק 23ז סעיף לפי שנקבעו הוראות המחויבים,
הפרטיות,התשמ"א-671981,לענייןאבטחתמידע,נוהלמסירה

וטיפולבמידעעודףר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהוראותסעיף384או )ו(
מהוראותכלדיןאחרר

אוצרהמדינה,במסגרתתקציבהגוףשאליומשתייך295גרמימון )א(
משרתכוחותהביטחון,ישפהאתהמוסדבשלכלהוצאה
שהוציאלתשלוםגמלאותלפיפרקזהובשלהחלקהיחסי
מההוצאותהמינהליותשלהמוסדהנובעותמביצועהוראות

פרקזהר

סכומיהשיפויכאמורבסעיףקטן)א(ויתרתזכותאו )ב(
נפרד, בחשבון ינוהלו זה, פרק הוראות יישום בשל חובה

והוראתסעיף28)ב(לאתחוללגביהםר";

בסעיף310- )3(

בסעיףקטן)א()1(,בכלמקום,במקום"לפיפרקה'אופרקי"ג"יבוא"לפי )א(
פרקיםה',י"גאוי"ג1";

בסעיףקטן)ב(,במקום"פרקה'אוי"ג"יבוא"פרקיםה',י"גאוי"ג1"; )ב(

בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיפרקה'אופרקי"ג"יבוא"לפיפרקיםה',י"גאו )ג(
י"ג1";

בסעיף315א,בהגדרה"גמלה",במקום"אוי"ג"יבוא"י"גאוי"ג1"; )4(

בסעיף315ב)א(,בטבלה,בטורא',בכלמקום,במקום"פרקה'אוי"ג"יבוא"פרקים )5(
ה',י"גאוי"ג1";

בסעיף321)א(,במקום"אוי"ג"יבוא"י"גאוי"ג1"ר )6(

תחילתושלסימןזהביוםא'באיירהתשע"ז)27באפריל2017()בסעיףזה-יום53ר )א(
התחילה(ר

סימןד'-תחילה,
תחולה,הוראות

מעברוצווים
ראשונים
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הוראותסימןזהיחולועלתביעהלהכרהלפיחוקמשפחותחייליםאוחוקהנכים, )ב(
לפיהעניין,בשלחבלהשאירעהמיוםהתחילהואילךועלתביעהכאמורבשלמחלה

אוהחמרתמחלה,שהוגשהמיוםהתחילהואילךר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,הוראותסימןזהלאיחולועלאלה: )ג(

תביעהלהכרהבשלמחלהאוהחמרתמחלהשהתגלולפנייוםכ"טבטבת )1(
התשע"ד)1בינואר2014(;

עלהחמרהשלנכותשהוכרהלפיחוקהנכיםר )2(

הוגשהלפנייוםהתחילהתביעהלהכרהלפיחוקמשפחותחייליםאוחוקהנכים, )ד(
לפיהעניין,בשלמחלהאוהחמרתמחלה,ימשיךלחול,לגביאותההמחלהאוהחמרת
מחלה,לפיהעניין,הדיןשחללגביהערביוםהתחילה,ולאיחולולגביההוראותסימן

זהר

צוויםראשוניםלפיפסקה)3(להגדרה"מחלתשירות"שבסעיף1לחוקמשפחות )ה(
חייליםכנוסחובסעיף39)1()ד(לחוקזהולפיפסקה)4(להגדרה"מחלתשירות"שבסעיף
1לחוקהנכיםכנוסחובסעיף40)1()ב(לחוקזהיובאולאישורועדתהעבודההרווחה

והבריאותשלהכנסת,בתוך60ימיםמיוםפרסומושלחוקזהר

פרק ו': הוראות לעניין התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים

סימן א': התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים כלליים

בסימןזה-54רהגדרות-סימןא'

"ביתחוליםציבוריכללי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתיכללי,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו)בסימן )1(
זה-ביתחוליםממשלתיכללי(;

ביתחוליםכללישבבעלותקופתחולים)בסימןזה-ביתחוליםכללי )2(
שבבעלותקופתחולים(;

ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,לרבותתאגידבריאותהפועל )3(
במסגרתו)בסימןזה-ביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית(;

9 בסעיף כהגדרתו ציבורי מוסד שהוא תאגיד שהוא כללי חולים בית )4(
לפקודתמסהכנסה68;

ביתחוליםכללישאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודת )5(
רישומולפיפקודתבריאותהעם,691940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"בסיסההתחשבנות"-ממוצעשלמחציתהעלויותשלשירותיהבריאותשצרכהקופת
חוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2013ושלסךהעלויותשלשירותיהבריאות
כאמורבשנים2014עד2015,במחירברוטולאותהשנה,כשהןמעודכנותלמחירי

שנת2017לפישיעוריהעדכוןלאותןשנים,בתוספתשיעוריהקידום;

"הוראתמינהל"-הוראתמינהלשקבעהמנהלהכללישלמשרדהבריאותאומי
שהואהסמיךלענייןזה;

"הנחתמחזור"-הנחהבעבורשירותיבריאותשקופותהחוליםרוכשותבבתיהחולים
הממשלתייםהכללייםאובבתיהחוליםהכללייםשבבעלותרשותמקומית,

שנקבעהבהוראתמינהל;

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 68
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"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופתחוליםרוכשתבבית
חוליםציבוריכללי,מעברלהנחתמחזורולכלהנחהאחרתשאינהבעבורשירות

בריאותמסוים;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-701994;

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-711996;

"מחירברוטו"-מחירמלאבניכויהנחתמחזורוהנחתתעריףשניתנובעבוראותו
שירותבשנים2013עד2015;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישנקבעבצולפיחוקהפיקוח,
ולענייןביתחוליםממשלתיכלליוביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית-

מחירכאמורבניכויהנחתמחזור;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17לחוקביטוחבריאותממלכתי;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרתצריכהברוטוכוללת
ומעברלתקרתצריכהברוטולסוגשירותבריאות;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
-למעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחולים
ציבוריכללישבבעלותה,ולמעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותהמנויים

בסעיף71)א(;

"שיעורהקידום"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

משנת2013לשנת2015-12%ר3; )1(

משנת2014לשנת2015-4%ר1; )2(

משנת2015לשנת2017-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין: )3(

בעדשירותדיפרנציאלי-שיעורהגידולבאוכלוסייהבפועלבשנים )א(
2015ו־2016,כפישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעדשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-82%ר2; )ב(

בעדשירותבריאותאחר-12%ר3; )ג(

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשרים,בצו,לפיחוק
הפיקוח;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופתחוליםמתוךהסכום
לחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראותסעיפים17ו־18לחוקביטוח

בריאותממלכתי;

"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותיאשפוזבמחלקותשהקודשלהםברשימת
תעריפיהאשפוזוהשירותיםהאמבולטורייםשמפרסםמשרדהבריאותבאתר
האינטרנטשלו,המשקפתאתהתעריפיםהמעודכניםמזמןלזמןכפישנקבעו
G00M1,G00M2,G00M3,G00M4,G00M5,:בצוויםלפיחוקהפיקוח,הוא
G00M6,אובמחלקהאחרתשיקבעוהשרים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"סוגישירותבריאות"-שירותבריאותשהואשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,שירות
דיפרנציאליאושירותבריאותאחר;

"הנחתתעריף"-הנחהבעבורשירותבריאותמסויםשקופתחוליםרוכשתבבית
חוליםציבוריכללי,מעברלהנחתמחזורולכלהנחהאחרתשאינהבעבורשירות

בריאותמסוים;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-701994;

"חוקהפיקוח"-חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-711996;

"מחירברוטו"-מחירמלאבניכויהנחתמחזורוהנחתתעריףשניתנובעבוראותו
שירותבשנים2013עד2015;

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותבריאות,כפישנקבעבצולפיחוקהפיקוח,
ולענייןביתחוליםממשלתיכלליוביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית-

מחירכאמורבניכויהנחתמחזור;

"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"-כהגדרתובסעיף17לחוקביטוחבריאותממלכתי;

"סכוםמופחת"-סכוםהמשתלםבעדצריכהשהיאמעברלתקרתצריכהברוטוכוללת
ומעברלתקרתצריכהברוטולסוגשירותבריאות;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי
-למעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותבידיקופתחוליםבביתחולים
ציבוריכללישבבעלותה,ולמעטצריכהאורכישהשלשירותיבריאותהמנויים

בסעיף71)א(;

"שיעורהקידום"-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין:

משנת2013לשנת2015-12%ר3; )1(

משנת2014לשנת2015-4%ר1; )2(

משנת2015לשנת2017-שיעורכמפורטלהלן,לפיהעניין: )3(

בעדשירותדיפרנציאלי-שיעורהגידולבאוכלוסייהבפועלבשנים )א(
2015ו־2016,כפישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעדשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-82%ר2; )ב(

בעדשירותבריאותאחר-12%ר3; )ג(

"שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחיריוםאשפוזשקבעוהשרים,בצו,לפיחוק
הפיקוח;

"שיעורהקפיטציה",שלקופתחולים-שיעורחלקהשלקופתחוליםמתוךהסכום
לחלוקהשקובעהמוסדלביטוחלאומילפיהוראותסעיפים17ו־18לחוקביטוח

בריאותממלכתי;

"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"-שירותיאשפוזבמחלקותשהקודשלהםברשימת
תעריפיהאשפוזוהשירותיםהאמבולטורייםשמפרסםמשרדהבריאותבאתר
האינטרנטשלו,המשקפתאתהתעריפיםהמעודכניםמזמןלזמןכפישנקבעו
G00M1,G00M2,G00M3,G00M4,G00M5,:בצוויםלפיחוקהפיקוח,הוא
G00M6,אובמחלקהאחרתשיקבעוהשרים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

"סוגישירותבריאות"-שירותבריאותשהואשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,שירות
דיפרנציאליאושירותבריאותאחר;

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ר 70
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"שירותדיפרנציאלי"-שירותבריאותשנקבעלומחירפרטניהכוללאתביצועהפעולה
הרפואית,ימיהאשפוז,והשירותיםהרפואייםהאחריםהניתניםבמסגרתו,כפי
שיפרסמוהשריםעדיוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(בהודעהברשומות;
2018עד השריםרשאיםלעדכןאתההודעהב־1בינוארבכלאחתמהשנים
2019,ובלבדשפרסמוהודעהמראשעלכךברשומותעד30בספטמברשלהשנה
שקדמהלאותהשנה;ואולםלגבישירותיבריאותחדשיםשייכנסולסלשירותי
הבריאותכהגדרתובסעיף7לחוקביטוחבריאותממלכתי,רשאיםהםלעדכןאת

ההודעהלענייןהגדרהזובלאפרסוםהודעהמראש;

"השרים"-שרהבריאותושרהאוצר;

"תאגידבריאות"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-721985;

"תוספתריאלית","שיעורקידום"או"שיעורעדכון"-לרבותתוספתריאלית,שיעור
קידוםאושיעורעדכוןבשיעורשלילי;

"תוספתריאלית"-כמשמעותהבסעיף61;

"תקרתצריכהברוטוכוללת"ו"תקרתצריכהברוטולסוגשירותבריאות"-כמשמעותן
בסעיף55)ג(ר

תקרתצריכה
ברוטו

תקרתהצריכהברוטוהיאהיקףהצריכהשלשירותיבריאות,בידיכלקופות55ר )א(
החוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,אשרבעבורצריכהשתחושבבמחירמלאשל
שירותיבריאותמעברלהיקףזהתשלםקופתהחוליםלביתהחוליםהציבוריהכללי
סכוםמופחתכאמורבפסקאות)1(עד)3(שלסעיף62)א()3()א()בסימןזה-תקרתצריכה

ברוטו(ר

תקרתהצריכהברוטושלכלקופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכלליבכלאחת )ב(
מהשנים2017עד2019תהיהכמפורטלהלן:

בשנת2017-99%מבסיסההתחשבנות; )1(

בכלאחתמהשנים2018ו־2019-תקרתהצריכהברוטובשנההקודמת, )2(
בתוספתשיעורהעדכוןלאותהשנהותוספתריאליתר

תקרתהצריכהברוטולפיסעיףקטן)ב()1(ו–)2(תחושבלכללשירותיהבריאות )ג(
)בסימןזה-תקרתצריכהברוטוכוללת(ולכלאחדמסוגישירותיהבריאותבנפרד

)בסימןזה-תקרתצריכהברוטולסוגשירותבריאות(ר

תקרתהצריכהנטולכלאחתמקופותהחוליםבכלביתחוליםציבוריכלליבכלאחת56רתקרתצריכהנטו
מהשנים2017עד2019,תהיה5%ר81מתקרתהצריכהברוטולאותהשנהר

רצפתצריכה
ברוטו

היקףהצריכההמזערי,שלשירותיבריאות,אשרגםבעבורצריכהשתחושב57ר )א(
במחירמלאשלשירותיבריאותמתחתלהיקףזהתשלםקופתהחוליםלביתהחולים
הציבוריהכלליתשלוםמזעריכאמורבסעיף58)בסימןזה-רצפתצריכהברוטו(,בכל

אחתמהשנים2017עד2019,יהיהכמפורטלהלן:

בשנת2017-5%ר93מתקרתהצריכהברוטולאותהשנה; )1(

בשנים2018ו־2019-כמפורטלהלן,לפיהעניין: )2(

אםהיקףשירותיהבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחוליםהציבורי )א(
הכלליבשנההקודמתהיהנמוךמ־92%מתקרתהצריכהברוטולשנההקודמת

-92%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהעניין;
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אםהיקףשירותיהבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחולים )ב(
הציבוריהכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ־92%ונמוךמ־95%מתקרת
הצריכהברוטולשנההקודמת-מכפלתשיעורהצריכהבפועלבשנה

הקודמתבתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהעניין;

אםהיקףשירותיהבריאותשלקופתהחוליםבביתהחוליםהציבורי )ג(
הכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטולשנה

הקודמת-95%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהענייןר

רצפת נקבעת שלגביה לשנה שקדמה השנה - הקודמת" "השנה זה, בסעיף )ב(
הצריכהברוטור

סכוםהתשלוםהמזערישתשלםכלקופתחוליםלכלביתחוליםציבוריכללי,בכלאחת58ררצפתצריכהנטו
מהשנים2017עד2019)בסימןזה-רצפתצריכהנטו(,יהיה5%ר81מרצפתהצריכה

ברוטולאותהשנהר

שינויתקרת
הצריכהברוטו

התקבלההחלטתממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאותכמשמעותהבחוק59ר
שירותי סל עלות - זה )בסימן חולים בבתי רכש למטרת ממלכתי בריאות ביטוח
הבריאות(ועלהגדלתתקרתהצריכהברוטובהתאמה,באחתמהשנים2017עד2019,
יקבעוהשרים,בצו,תקרתצריכהברוטוהגבוההמהתקרההקבועהבסעיף55,ובלבד
החולים בבתי החולים קופות כל של נטו הצריכה תקרות לסך שייווסף שהסכום
הציבורייםהכללייםכתוצאהמהעלאתתקרתהצריכהברוטוכאמור,לאיעלהעל
הסכוםשבוגדלהעלותסלשירותיהבריאות;תקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטו
ורצפתהצריכהנטויהיובהתאםלתקרתהצריכהברוטושהוגדלהכאמור;קבעוהשרים
תקרתצריכהברוטובצוכאמור,תחולקביעתםלגביהשנהשלאחרהשנהשבהקבעו

כאמורר

הודעהעלתקרות
ורצפותצריכה

השריםיודיעולכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1במרסשל60ר )א(
כלאחתמהשנים2017עד2019,מהיתקרתהצריכהברוטוהכוללתומהיתקרתהצריכה
ברוטולשירותיהבריאות,לאותהשנה,וכןמהןתקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטו

ורצפתהצריכהנטולאותהשנהר

השריםיודיעולכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1בספטמבר )ב(
2018ו־2019,מהןרצפתהצריכהברוטוורצפתהצריכהנטו שלכלאחתמהשנים

המעודכנותשנקבעולהםלאותהשנהבהתאםלהוראותסעיפים57)א()2(ו־58ר

עלאףהאמורבסעיפים54ו־61,השריםרשאיםלחשב,לגביקופתחולים)ג( )1(
לתקרות ריאלית ותוספת קידום שיעור מסוימים, כללי ציבורי חולים ובית
בהתחשב,בין הריאלית, משיעורהקידוםוהתוספת השונים הצריכהברוטו,

השאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן:

שינויבשיעורהקפיטציהשלקופותהחולים; )א(

מיטותאשפוזנוספותאומכשיריםמיוחדיםנוספיםשאושרולבית )ב(
חוליםעלפיכלדין;לענייןזה,"מכשיריםמיוחדים"-כהגדרתםלפיסעיף

65בלפקודתבריאותהעם,1940;

שינויבצריכתשירותיבריאותכתוצאהמפתיחתושלביתהחולים )ג(
שיוקםמכוחחוקביתחוליםבאשדוד)הקמהוהפעלה(,התשס"ב-732002

)בסימןזה-ביתהחוליםבאשדוד(ר

אםהיקףשירותיהבריאותשצרכהקופתהחוליםבביתהחולים )ב(
הציבוריהכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ־92%ונמוךמ־95%מתקרת
הצריכהברוטולשנההקודמת-מכפלתשיעורהצריכהבפועלבשנה

הקודמתבתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהעניין;

אםהיקףשירותיהבריאותשלקופתהחוליםבביתהחוליםהציבורי )ג(
הכלליבשנההקודמתהיהגבוהמ־95%מתקרתהצריכהברוטולשנה

הקודמת-95%מתקרתהצריכהברוטולשנת2018או2019,לפיהענייןר

רצפת נקבעת שלגביה לשנה שקדמה השנה - הקודמת" "השנה זה, בסעיף )ב(
הצריכהברוטור

סכוםהתשלוםהמזערישתשלםכלקופתחוליםלכלביתחוליםציבוריכללי,בכלאחת58ר
מהשנים2017עד2019)בסימןזה-רצפתצריכהנטו(,יהיה5%ר81מרצפתהצריכה

ברוטולאותהשנהר

רצפתצריכהנטו

התקבלההחלטתממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאותכמשמעותהבחוק59ר
שירותי סל עלות - זה )בסימן חולים בבתי רכש למטרת ממלכתי בריאות ביטוח
הבריאות(ועלהגדלתתקרתהצריכהברוטובהתאמה,באחתמהשנים2017עד2019,
יקבעוהשרים,בצו,תקרתצריכהברוטוהגבוההמהתקרההקבועהבסעיף55,ובלבד
החולים בבתי החולים קופות כל של נטו הצריכה תקרות לסך שייווסף שהסכום
הציבורייםהכללייםכתוצאהמהעלאתתקרתהצריכהברוטוכאמור,לאיעלהעל
הסכוםשבוגדלהעלותסלשירותיהבריאות;תקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטו
ורצפתהצריכהנטויהיובהתאםלתקרתהצריכהברוטושהוגדלהכאמור;קבעוהשרים
תקרתצריכהברוטובצוכאמור,תחולקביעתםלגביהשנהשלאחרהשנהשבהקבעו

כאמורר

שינויתקרת
הצריכהברוטו

השריםיודיעולכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1במרסשל60ר )א(
כלאחתמהשנים2017עד2019,מהיתקרתהצריכהברוטוהכוללתומהיתקרתהצריכה
ברוטולשירותיהבריאות,לאותהשנה,וכןמהןתקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטו

ורצפתהצריכהנטולאותהשנהר

הודעהעלתקרות
ורצפותצריכה

השריםיודיעולכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיום1בספטמבר )ב(
2018ו־2019,מהןרצפתהצריכהברוטוורצפתהצריכהנטו שלכלאחתמהשנים

המעודכנותשנקבעולהםלאותהשנהבהתאםלהוראותסעיפים57)א()2(ו־58ר

עלאףהאמורבסעיפים54ו־61,השריםרשאיםלחשב,לגביקופתחולים)ג( )1(
לתקרות ריאלית ותוספת קידום שיעור מסוימים, כללי ציבורי חולים ובית
בהתחשב,בין הריאלית, משיעורהקידוםוהתוספת השונים הצריכהברוטו,

השאר,בשיקוליםהמפורטיםלהלן:

שינויבשיעורהקפיטציהשלקופותהחולים; )א(

מיטותאשפוזנוספותאומכשיריםמיוחדיםנוספיםשאושרולבית )ב(
חוליםעלפיכלדין;לענייןזה,"מכשיריםמיוחדים"-כהגדרתםלפיסעיף

65בלפקודתבריאותהעם,1940;

שינויבצריכתשירותיבריאותכתוצאהמפתיחתושלביתהחולים )ג(
שיוקםמכוחחוקביתחוליםבאשדוד)הקמהוהפעלה(,התשס"ב-732002

)בסימןזה-ביתהחוליםבאשדוד(ר
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החישובכאמורבפסקה)1(ייעשהבאופןשהיחסביןסךתקרותהצריכה )2(
ברוטוותקרותהצריכהנטושלכלקופותהחוליםבכלבתיהחוליםבאותהשנה,
בניכוישיעורהעדכון,לביןסךתקרותהצריכהברוטוותקרותהצריכהנטושלכל
קופותהחוליםבכלבתיהחולים,בשנההקודמת,לאיעלהעלשיעורהקידום
בהתחשבבשיקול שנעשה שנה;ואולםבחישוב הריאליתלאותה והתוספת
כאמורבפסקה)1()ג(,יראו,לענייןסךתקרותהצריכהברוטוותקרותהצריכהנטו
באותהשנה,אתביתהחוליםבאשדודכאילונקבעולותקרותצריכהכאמור

אףאםהןלאנקבעולור

השריםיודיעולכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופתחולים,עדיוםג'באדר )ד(
התשע"ז)1במרס2017(,מהושוויהנחותהתעריףלפיסעיף62)א()3()א()3()א(ר

2018ו־2019,תהיהכמפורטלהלן,לפי61רתוספתריאלית התוספתהריאליתלכלאחתמהשנים )א(
העניין:

בעבורשירותדיפרנציאלי-תוספתבהתאםלשיעורהגידולבאוכלוסייה )1(
בפועלבשנההקודמת,כפישמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

בעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות-8%ר0; )2(

בעבורכלשירותבריאותאחר-2%ר1ר )3(

השרים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאיםלשנותאתשיעוריהתוספת )ב(
הריאליתלגביסוגישירותיהבריאותהשונים,ובלבדשלאיהיהבכךכדילשנותאת

הכמותהמצטברתשלהשירותיםלפניהשינויר

תשלוםבעד
שירותיבריאות

קופתחוליםתשלםבעבורשירותיבריאותשרכשהבכלביתחוליםציבוריכללי,62ר )א(
בכלאחתמהשנים2017עד2019,סכומיםכמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםקופתהחוליםרכשהשירותיבריאותעדלרצפתהצריכהברוטו-רצפת )1(
הצריכהנטולאותהשנה,ובלבדשביתהחוליםהציבוריהכלליהסכיםלספק
לקופתהחולים,באותהשנה,עלפיבקשתה,שירותיבריאותהדומיםבהיקפם
הכספי,בזמינותםובתמהילשלהםלשירותיהבריאותשסיפקביתהחוליםלקופת
החוליםבשנההקודמת,ומתקיימיםתנאיםנוספיםשקבעוהשריםלענייןזה,ככל

שקבעו;

אםקופתהחוליםרכשהשירותיבריאותמעברלרצפתהצריכהברוטו )2(
ועדלתקרתהצריכהברוטו-רצפתהצריכהנטולאותהשנהבתוספתלאיותר
מ־5%ר81מהמחירהמלאבעבורשירותיהבריאותשנרכשומעברלרצפתהצריכה

ברוטו;

מעברלתקרתהצריכה)3( החוליםרכשהשירותיבריאות אםקופת )א(
ברוטוהכוללת-תקרתהצריכהנטובתוספתסכוםמופחתכמפורטלהלן,

לפיהעניין:

בעבוררכישתשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,מעברלתקרת )1(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-20%מהמחירהמלאשל

השירות;

בעבוררכישתשירותדיפרנציאלימעברלתקרתהצריכהברוטו )2(
שנקבעהלשירותכאמור-סכוםמופחתכמפורטלהלן,לפיהעניין:
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בעבוררכישתשירותדיפרנציאליעדל־108%מתקרת )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

בעבוררכישתשירותדיפרנציאלימעברל־108%מתקרת )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־33%

מהמחירהמלאשלהשירות;

לתקרתהצריכה אחר,מעבר בריאות שירות בעבוררכישת )3(
ברוטושנקבעהלשירותכאמור-סכוםמופחתכמפורטלהלן,לפי

העניין:

בעבוררכישתשירותבריאותאחרעדלסכוםשהוא )א(
לשירות שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת סכום של צירוף
ושלשוויהנחותהתעריףלאותושירות-לאיותרמ־55%
מהמחירהמלאשלהשירות;בפסקהזו,"שוויהנחותהתעריף"
-ממוצעהשווישלמחציתמהנחותהתעריףשניתנועלידי
ביתהחוליםהציבוריהכללילקופתהחוליםבעבוראותו
שירותבשנת2013ושלמלואהנחותהתעריףשניתנוכאמור
בשנים2014עד2015,ובתוספתשיעורהעדכון,שיעורהקידום

והתוספתהריאליתלאותןשנים;

בעבוררכישתשירותבריאותאחרמעברלסכוםשהוא )ב(
צירוףשלסכוםתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירותושל
שוויהנחותהתעריףלאותושירות-לאיותרמ־35%מהמחיר

המלאשלהשירותכאמורר

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(- )ב(

רכשהקופתחוליםסוגשירותבריאותבביתחוליםציבורי )1(
כללי,באחתמהשנים2017עד2019,בסכוםהנמוךמתקרתהצריכה
ברוטולאותוסוגשירות,ייווסףההפרששביןהרכשבפועלשלאותו
סוגשירותוביןתקרתהצריכהברוטולאותוסוגשירות,לתקרת
הצריכהברוטושלסוגשירותהבריאותשבעבורומשולםהסכום
המופחתהגבוהביותרבאותהשנה;לענייןזה,"סוגשירותהבריאות
שירות סוג - ביותר" הגבוה המופחת הסכום משולם שבעבורו
הבריאותשרכשהקופתהחוליםמעברלתקרתהצריכהברוטו,אשר
הסכוםהמופחתבעבוררכישתולפיפסקתמשנה)א(הואבשיעור

הגבוהביותר;

נקבעהתקרתצריכהברוטובהתאםלהוראותפסקתמשנה)1(, )2(
ישולםהסכוםהמופחתלפיפסקתמשנה)א(,באותהשנה,רקבעד
רכישתשירותיבריאותמעברלתקרההאמורה;ואולםלאיהיהבכך

כדילהשפיעעלקביעתתקרתהצריכהבשניםאחרותר

קופתחוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמה־1בחודש )ב(
שבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיובחודשית,אתהסכוםהגבוהמביןהסכומים

כמפורטלהלן:

בעבוררכישתשירותדיפרנציאליעדל־108%מתקרת )א(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־55%

מהמחירהמלאשלהשירות;

בעבוררכישתשירותדיפרנציאלימעברל־108%מתקרת )ב(
הצריכהברוטושנקבעהלשירותכאמור-לאיותרמ־33%

מהמחירהמלאשלהשירות;

לתקרתהצריכה אחר,מעבר בריאות שירות בעבוררכישת )3(
ברוטושנקבעהלשירותכאמור-סכוםמופחתכמפורטלהלן,לפי

העניין:

בעבוררכישתשירותבריאותאחרעדלסכוםשהוא )א(
לשירות שנקבעה ברוטו הצריכה תקרת סכום של צירוף
ושלשוויהנחותהתעריףלאותושירות-לאיותרמ־55%
מהמחירהמלאשלהשירות;בפסקהזו,"שוויהנחותהתעריף"
-ממוצעהשווישלמחציתמהנחותהתעריףשניתנועלידי
ביתהחוליםהציבוריהכללילקופתהחוליםבעבוראותו
שירותבשנת2013ושלמלואהנחותהתעריףשניתנוכאמור
בשנים2014עד2015,ובתוספתשיעורהעדכון,שיעורהקידום

והתוספתהריאליתלאותןשנים;

בעבוררכישתשירותבריאותאחרמעברלסכוםשהוא )ב(
צירוףשלסכוםתקרתהצריכהברוטושנקבעהלשירותושל
שוויהנחותהתעריףלאותושירות-לאיותרמ־35%מהמחיר

המלאשלהשירותכאמורר

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(- )ב(

רכשהקופתחוליםסוגשירותבריאותבביתחוליםציבורי )1(
כללי,באחתמהשנים2017עד2019,בסכוםהנמוךמתקרתהצריכה
ברוטולאותוסוגשירות,ייווסףההפרששביןהרכשבפועלשלאותו
סוגשירותוביןתקרתהצריכהברוטולאותוסוגשירות,לתקרת
הצריכהברוטושלסוגשירותהבריאותשבעבורומשולםהסכום
המופחתהגבוהביותרבאותהשנה;לענייןזה,"סוגשירותהבריאות
שירות סוג - ביותר" הגבוה המופחת הסכום משולם שבעבורו
הבריאותשרכשהקופתהחוליםמעברלתקרתהצריכהברוטו,אשר
הסכוםהמופחתבעבוררכישתולפיפסקתמשנה)א(הואבשיעור

הגבוהביותר;

נקבעהתקרתצריכהברוטובהתאםלהוראותפסקתמשנה)1(, )2(
ישולםהסכוםהמופחתלפיפסקתמשנה)א(,באותהשנה,רקבעד
רכישתשירותיבריאותמעברלתקרההאמורה;ואולםלאיהיהבכך

כדילהשפיעעלקביעתתקרתהצריכהבשניםאחרותר

קופתחוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמה־1בחודש )ב(
שבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיובחודשית,אתהסכוםהגבוהמביןהסכומים

כמפורטלהלן:
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33%ר8מרצפתהצריכהנטולאותהשנהשנקבעהלקופתהחוליםבאותו )1(
ביתחוליםציבוריכללי,אלאאםכןקיבלהקופתהחוליםאישורמהשריםאו
מעובדימשרדיהםשהוסמכולכךשלאלהעביראתהסכוםהאמורבשלכך
שביתהחוליםלאהסכיםלספקלקופתהחוליםשירותיבריאותהדומיםלשירותי

הבריאותשסיפקלהבשנההקודמתכאמורבסעיףקטן)א()1(;

הסכוםשאינושנויבמחלוקתבהודעתהחיוב; )2(

97%מהסכוםנטוהנדרשעלפיהודעתהחיובלענייןהשירותיםהמובאים )3(
בחשבוןבתקרתהצריכהברוטוושירותירפואהדחופה)מיון(,אלאאםכןערערה
קופתהחוליםעלהודעתהחיובבהתאםלמנגנוןבירורלפיהוראתמינהל,ובית

החוליםלאהשיבלערעורזהבהתאםלהוראתהמינהלכאמורר

סכומיםעודפיםששילמהקופתחוליםלביתחוליםציבוריכלליבשלהוראות )ג(
סעיףקטן)ב(אוסכומיםשהיהעלקופתחוליםלשלםלביתחוליםציבוריכלליולא
שולמובשלהוראותהסעיףהקטןהאמור,יוחזרואוישולמו,לפיהעניין,בתוספתריבית
לפיהוראותצוהפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים)תוספתריבית-בתיחולים(,
30ימיםמתוםהליךהבירורלפיהוראתהמינהלהאמורה התשס"ה-742005,בתוך

בסעיףקטן)ב()3(ר

איןבהוראתסעיףקטן)ב(כדילגרועמחובתקופתחוליםלשלםלביתחוליםציבורי )ד(
כלליכלתשלוםאחרשבוהיאחייבתר

התקבלההחלטתהממשלהעלהגדלתעלותסלשירותיהבריאות,כנגדהפחתה63רתשלוםקבוע )א(
מקבילהבתקצובהישירלבתיהחוליםהממשלתייםהכלליים,שחלותעליהםהוראות
סימןזהובכספיהתמיכותהמועבריםלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםשחלותעליהם
הוראותסימןזהושאינםבתיחוליםממשלתייםכלליים,לגביאחתמהשנים2017עד
2019,רשאיםהשריםלקבוע,בצו,לגביאותהשנה,תשלוםקבועשישלמוקופותהחולים
לבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,מעברלתשלומיםלפיסעיף62,ובלבדשסךהתשלום
הקבועשישולםכאמורלאיעלהעלהסכוםשבוהוגדלהעלותהסלכאמורוהופחתו

התקצובהישירוכספיהתמיכותהמועבריםלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםר

בצולפיסעיףקטן)א(יקבעוהשריםאתתנאיהתשלוםלפיאותוסעיףקטן,אופן )ב(
התשלוםומועדהתשלום,וכןהוראותלענייןהבטחתביצועהתשלוםר

תשלוםמוגדל
בעבורצריכת
שירותאשפוז

בבתיחולים
בדירוגגבוהבמדד

הלימתאשפוז

משרדהבריאותיפרסםבהוראתמינהלעדיוםט"זבשבטהתשע"ח)1בפברואר64ר )א(
2018(ומדישנהלאחרמכן,מדדהלימתאשפוזלבתיחוליםציבורייםכלליים,שיכלול
מדדיםשוניםאשרלפיהםיימדדווידורגוכללבתיהחוליםהציבורייםהכללייםלפי
נתוניהשנההקודמת,ובהם,ביןהשאר,משךאשפוזממוצע,שיעוראשפוזיםחוזרים,
שיעוראשפוזיםלאחרביקורבחדרהמיוןושיעוראשפוזיםבנייוםאחד,וישוקלל

בהתאםלגודלםשלבתיהחולים)בסימןזה-מדדהלימתאשפוז(ר

עלאףהאמורבסעיף62)א()3()א()1(השריםרשאיםלקבוע,בצו,עדיוםי"דבאדר )ב(
התשע"ח)1במרס2018(כיקופתחוליםתשלםבעבורשירותאשפוזבמחלקותפנימיות
25%מהמחירהמלאשלהשירותשרכשהמעברלתקרתהצריכהברוטו,לבתיחולים

ציבורייםכללייםשידורגובשלישהעליוןעלפימדדהלימתאשפוזר

מטופלהמיועד
להעברה

השריםרשאיםלקבוע,בצו,עדיוםג'באדרהתשע"ז)1במרס2017(,כיקופתחולים65ר )א(
תשלםמחירמלאבעבורשירותיאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברהבביתחוליםציבורי

כללי,החלמהמועדשיקבעוהשריםלענייןזהובהתאםלתנאיםולכלליםשיקבעור

ק"תהתשס"ה,עמ'959ר 74
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עדמועדתחילתושלצולפיסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף1לצולשינויסדרי )ב(
עדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלום
מוגדלבעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-752014,ויראואותוכאילו

ניתןלפיהוראותסעיףזהלגביהשנים2017עד2019ר

בסעיףזה- )ג(

"ביתחוליםגריאטרי"-מחלקהלאשפוזגריאטריפעיל;

"חלופתאשפוז"-אשפוז,שיקוםאושירותיהנשמהממושכתהניתניםבביתושל
המטופל;

"מטופלהמיועדלהעברה"-מישמאושפזבביתחוליםציבוריכללייותרמ־30ימים
ברציפותוהואבהנשמהממושכת,אומישמאושפזבביתחוליםציבוריכללי
ומוגדרבהתאםלהוראתמינהלחולהסיעודימורכבאוחולהשיקומיגריאטרי,

ובלבדשמתקיימיםלגביוכלאלה:

בהתאם הכללי הציבורי החולים לבית מחוץ להעבירו ניתן כי הוחלט )1(
להוראתמינהלובהתחשבבצורךבשמירתהרצףהטיפולי;

קופתהחוליםלאהציעהמקוםאחרלהעברתואליו,העומדבהוראותחוק )2(
ביטוחבריאותממלכתי,ובכללזהבדרישותסעיף3)ד(לחוקהאמור;

במרחקסבירממקוםמגוריוישביתחוליםגריאטריהמתאיםלאשפוזו, )3(
ובומיטתאשפוזפנויה,אושהואנמצאמתאיםלאשפוזבחלופתאשפוזלפי
המלצתםשלהרופאהמטפלבובביתהחוליםהציבוריהכלליורופאמקופת
החוליםוניתנההסכמתווהסכמתמשפחתולחלופתהאשפוזשהוצעה;היתה
מחלוקתלגביהתקיימותםשלהתנאיםכאמורבפסקהזו,יכריעבדברראשמינהל

רפואהבמשרדהבריאותר

חלוקהמחדששל
סכומיםבעבור

צריכתשירות
אשפוזבמחלקות

פנימיותמעבר
לתקרתהצריכה

ברוטו

עלאףהאמורבסעיפים16עד18לחוקביטוחבריאותממלכתי,צרכהקופתחולים66ר )א(
שירותאשפוזבמחלקותפנימיותמעברלסךתקרותהצריכהברוטושנקבעולהבכל

בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-צריכהעודפת(,יחולוהוראותאלה:

עדיום1בנובמברבכלאחתמהשנים2018עד2020ייחשבוהשריםאו )1(
עובדימשרדיהםשהוסמכולכך,לכלקופתחולים,לאחרשנתנולההזדמנות
לטעוןאתטענותיה,אתסכוםהצריכההעודפתואתחלקההיחסישלכלקופת
הפנימיות במחלקות האשפוז שירות של ברוטו הצריכה תקרות בסך חולים
בשנההקודמת)בסעיףזה-חלקההיחסישלקופתהחולים(;לענייןזה,"השנה

הקודמת"-השנהשקדמהלשנהשבהמבוצעהחישוב;

היחסיים והחלקים הסכומים על לאומי לביטוח למוסד יודיעו השרים )2(
שחושבולפיפסקה)1(לכלקופתחולים,עדהמועדהקבועבאותהפסקה;בתוך
30ימיםמהודעתהשרים,יקזזהמוסדלביטוחלאומימחלקהשלכלקופתחולים
בסכוםלחלוקהבהתאםלסעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאותממלכתי,40%
מסכומיהצריכההעודפתשתחושבבמחירמלא)בסעיףזה-סכומיהקיזוז(

ויחלקאתסכומיהקיזוזבהתאםלחלקההיחסישלקופתהחולים;

קופות כל שאם כך על שמירה תוך תיעשה )2( בפסקה כאמור חלוקה )3(
החוליםרכשובאותהשנהשירותיאשפוזבמחלקותפנימיותמעברלתקרת
הצריכהברוטובשיעורשווה,תקבלכלקופתחוליםאתהסכוםשקוזזלהבהתאם

להוראותאותהפסקהר

עדמועדתחילתושלצולפיסעיףקטן)א(יחולוהוראותסעיף1לצולשינויסדרי )ב(
עדיפויותלאומיים)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנים2013ו־2014()תשלום
מוגדלבעדאשפוזשלמטופלהמיועדלהעברה(,התשע"ד-752014,ויראואותוכאילו

ניתןלפיהוראותסעיףזהלגביהשנים2017עד2019ר

בסעיףזה- )ג(

"ביתחוליםגריאטרי"-מחלקהלאשפוזגריאטריפעיל;

"חלופתאשפוז"-אשפוז,שיקוםאושירותיהנשמהממושכתהניתניםבביתושל
המטופל;

"מטופלהמיועדלהעברה"-מישמאושפזבביתחוליםציבוריכללייותרמ־30ימים
ברציפותוהואבהנשמהממושכת,אומישמאושפזבביתחוליםציבוריכללי
ומוגדרבהתאםלהוראתמינהלחולהסיעודימורכבאוחולהשיקומיגריאטרי,

ובלבדשמתקיימיםלגביוכלאלה:

בהתאם הכללי הציבורי החולים לבית מחוץ להעבירו ניתן כי הוחלט )1(
להוראתמינהלובהתחשבבצורךבשמירתהרצףהטיפולי;

קופתהחוליםלאהציעהמקוםאחרלהעברתואליו,העומדבהוראותחוק )2(
ביטוחבריאותממלכתי,ובכללזהבדרישותסעיף3)ד(לחוקהאמור;

במרחקסבירממקוםמגוריוישביתחוליםגריאטריהמתאיםלאשפוזו, )3(
ובומיטתאשפוזפנויה,אושהואנמצאמתאיםלאשפוזבחלופתאשפוזלפי
המלצתםשלהרופאהמטפלבובביתהחוליםהציבוריהכלליורופאמקופת
החוליםוניתנההסכמתווהסכמתמשפחתולחלופתהאשפוזשהוצעה;היתה
מחלוקתלגביהתקיימותםשלהתנאיםכאמורבפסקהזו,יכריעבדברראשמינהל

רפואהבמשרדהבריאותר

עלאףהאמורבסעיפים16עד18לחוקביטוחבריאותממלכתי,צרכהקופתחולים66ר )א(
שירותאשפוזבמחלקותפנימיותמעברלסךתקרותהצריכהברוטושנקבעולהבכל

בתיהחוליםהציבורייםהכלליים)בסעיףזה-צריכהעודפת(,יחולוהוראותאלה:

חלוקהמחדששל
סכומיםבעבור

צריכתשירות
אשפוזבמחלקות

פנימיותמעבר
לתקרתהצריכה

ברוטו
עדיום1בנובמברבכלאחתמהשנים2018עד2020ייחשבוהשריםאו )1(
עובדימשרדיהםשהוסמכולכך,לכלקופתחולים,לאחרשנתנולההזדמנות
לטעוןאתטענותיה,אתסכוםהצריכההעודפתואתחלקההיחסישלכלקופת
הפנימיות במחלקות האשפוז שירות של ברוטו הצריכה תקרות בסך חולים
בשנההקודמת)בסעיףזה-חלקההיחסישלקופתהחולים(;לענייןזה,"השנה

הקודמת"-השנהשקדמהלשנהשבהמבוצעהחישוב;

היחסיים והחלקים הסכומים על לאומי לביטוח למוסד יודיעו השרים )2(
שחושבולפיפסקה)1(לכלקופתחולים,עדהמועדהקבועבאותהפסקה;בתוך
30ימיםמהודעתהשרים,יקזזהמוסדלביטוחלאומימחלקהשלכלקופתחולים
בסכוםלחלוקהבהתאםלסעיפים17ו־18לחוקביטוחבריאותממלכתי,40%
מסכומיהצריכההעודפתשתחושבבמחירמלא)בסעיףזה-סכומיהקיזוז(

ויחלקאתסכומיהקיזוזבהתאםלחלקההיחסישלקופתהחולים;

קופות כל שאם כך על שמירה תוך תיעשה )2( בפסקה כאמור חלוקה )3(
החוליםרכשובאותהשנהשירותיאשפוזבמחלקותפנימיותמעברלתקרת
הצריכהברוטובשיעורשווה,תקבלכלקופתחוליםאתהסכוםשקוזזלהבהתאם

להוראותאותהפסקהר

ק"תהתשע"ד,עמ'1492ר 75
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הוראותסעיףקטן)א(יחולוגםעלצריכהשלקופתחוליםבביתחוליםכללי )ב(
כללי חולים בית בכל החולים לקופת תחושב בלבד זה סעיף ולצורך שבבעלותה,

שבבעלותהתקרתצריכהלשירותאשפוזבמחלקותפנימיותר

היומאפייניהאשפוזבמחלקותפנימיותשלמבוטחיקופתחוליםמסוימתבבית )ג(
חוליםציבוריכללישבבעלותקופהאחרת,שוניםממאפייניהאשפוזשלמבוטחיקופת
החוליםשביתהחוליםהואבבעלותה,וכתוצאהמכךהיתהלאותהקופתחוליםצריכה
עודפתשלשירותאשפוזבמחלקותפנימיות,לאיחולוהוראותסעיףקטן)א(עלהצריכה
העודפתכאמור;בסעיףזה,"מאפייניאשפוז"-מאפייניהאשפוזכפישנקבעובמדד

הלימתאשפוז,אלאאםכןקבעוהשריםהוראותאחרותלענייןמאפייניאשפוזר

תשלוםבעד
שירותירפואה

דחופה)מיון(

עלאףהאמורבסעיף71)א()7(,בעדצריכתשירותירפואהדחופה)מיון(,תשלםקופת67ר
חוליםלביתחוליםציבוריכלליסכוםשלאיעלהעל5%ר81מהמחירהמלאשלשירותים

אלהר

תשלוםבעד
שירותירפואה

פרטית

השרים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאיםלקבוע,בצו,הסדראחרמהקבוע68ר
בסימןזהלהתחשבנותבעדצריכתשירותיבריאותבידיקופתחוליםבבתיחולים
ציבורייםכללייםבמסגרתשירותירפואהפרטית,לרבותקביעתשיעוריםשוניםלתקרות
צריכהברוטו,תקרותצריכהנטו,רצפותצריכהברוטוורצפותצריכהנטו,שיעורים
שוניםלשיעורהקידום,לתוספתהריאלית,ולסכוםמופחתוכןתנאיתשלוםשונים;
קבעוהשריםהסדראחרבצוכאמורתחולקביעתםלגביהשנהשלאחרהשנהשבה

קבעוכאמורר

התחשבנותבין
ביתחוליםלבין
תאגידבריאות

בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםכללישבבעלותרשותמקומית,שבופועל69ר
תאגידבריאות,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורבסעיף
62)א()3(שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווהל־67%ר48מכללהחשבונותשבעדם
משולםסכוםמופחתכאמור;השריםרשאיםלקבוע,בצו,ביחסלביתחוליםולתאגיד
בריאותהפועלבתחומו,לכלאחתמהשנים2017עד2019,שיעוראחרמכללהחשבונות
שבעדםמשולםסכוםמופחתכאמור,לאחרשנתנולביתהחוליםולתאגידהזדמנות

לטעוןאתטענותיהםר

הסכמיםבין
קופתחוליםלבית

חוליםבדברשיטת
ההתחשבנות

ביניהם

עלאףהאמורבסימןזה,רשאיםכלביתחוליםציבוריכלליוכלקופתחולים70ר )א(
לקבועבהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנותבעדרכישתשירותיבריאות

בביתהחולים,ובלבדשההסכםימלאאחרתנאיםאלה:

ביתהחוליםוקופתהחוליםיתחייבובהסכםכיבביתהחוליםיינתנולחברי )1(
הקופהשירותיםברמהנאותהובאיכותוזמינותכמתחייבמהוראותחוקביטוח

בריאותממלכתי;

ההסכםיקבעכיאםיחולגידולבסךהיקףצריכתהשירותיםשלקופת )2(
החוליםבביתהחולים,בכלשנהמשנותההסדר,לעומתתקרתהצריכהברוטו
שנקבעהלאותהשנה,בשיעורהעולהעל6%,תהיהשיטתההתחשבנותביניהם

בשנהשלאחרמכן,לפיהוראותסימןזה;

ההסכםיכלולמנגנוןלבירורחילוקידעותביןהצדדיםביחסלהתחשבנות )3(
ביניהם;

תקופתההסכםלאתעלהעלשלוששניםאותהיהעדתוםהתקופהשבה )4(
יחולוהוראותסימןזה,לפיהמוקדם;

ההסדרהמוצעלאייצורהפליהמצדביתהחוליםביןחבריםשוניםבקופת )5(
החוליםשעמהנחתםההסכםאובינםלביןחבריםבקופתחוליםאחרת;
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במסגרתההסדריהיהרשאיביתהחוליםלתתלקופתהחוליםהנחותעל )6(
תעריףשלשירותיבריאותהמהוויםלאיותרממחציתממחזורההתחשבנותבין
ביתהחוליםלקופתהחולים;לענייןזה,"מחזורההתחשבנות"-סךכלההיקף
הכספישלהשירותיםשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,שרוכשתקופת

החוליםמביתהחולים;

על יתנה ולא ו־67, 62)א()3()א()1( סעיפים הוראות את יכלול ההסכם )7(
ההוראותכאמורר

הגיעוביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםלהסכםכאמורבסעיףקטן)א(,יעבירו )ב(
הצדדיםהעתקמההסכםשנחתםלענייןזה,לאישורהשריםבהקדםהאפשרי;סברו
השריםכיההסכםאינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,ורשאיםהשרים,
ההסכם, את לבטל טענותיהם, את לטעון הזדמנות להסכם לצדדים שנתנו לאחר
מנימוקיםשיירשמו;החליטוהשריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתם

בצירוףהנימוקיםלהר

לאנחתםהסכםביןהצדדיםכאמורבסעיףקטן)א(,לאהועברההסכםלשרים )ג(
בתוךשישהחודשיםמיוםשניתנהלצדדיםהודעהכאמורבסעיף60,אושההסכםבוטל
כאמורבסעיףקטן)ב(,תהיהההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחוליםבהתאם

להוראותסימןזהר

אי־תחולהעל
שירותיבריאות

מסוימים

הוראותסימןזהלאיחולועל-71ר )א(

שירותבריאותהניתןלנפגע,כהגדרתובחוקהתגמוליםלנפגעיפעולות )1(
איבה,התש"ל-761970;

שירותבריאותהניתןלקטיןשאינותושב,לפיהסכםביןהמדינהלביןקופת )2(
חוליםאולפיכלהסדרמשפטיאחר;לענייןזה,"תושב"-כהגדרתובחוקביטוח

בריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלעובדזר,כהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א- )3(
771991,הכלולבמסגרתסלהשירותיםשקבעשרהבריאותלפיהחוקהאמור,אך
למעטשירותהניתןלעובדזרהשוההבישראללפיאשרהורישיוןלישיבתארעי

מסוגא/1,כאמורבתקנה6)א(לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-781974;

שירותבריאותהניתןלחייללפיהסכםביןקופתחוליםלביןצבאהגנה )4(
לישראל;לענייןזה,"חייל"-כהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-791955,
למעטחיילבשירותחובהבתקופתשירותבלאתשלום,כאמורבסעיף55לחוק

ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלמטופללפיהסכםביןקופתחוליםוביןגוףאחר )5(
האחראילמתןהשירותלמטופל,עלפיחוק,הסכםאוחוזהביטוח;

שירותבתחוםבריאותהנפששנוסףלתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאות )6(
ממלכתילפיצוביטוחבריאותממלכתי)שינויהתוספותהשנייהוהשלישית

לחוק(,התשע"ב-802012;

במסגרתההסדריהיהרשאיביתהחוליםלתתלקופתהחוליםהנחותעל )6(
תעריףשלשירותיבריאותהמהוויםלאיותרממחציתממחזורההתחשבנותבין
ביתהחוליםלקופתהחולים;לענייןזה,"מחזורההתחשבנות"-סךכלההיקף
הכספישלהשירותיםשמובאיםבחשבוןבתקרתהצריכהברוטו,שרוכשתקופת

החוליםמביתהחולים;

על יתנה ולא ו־67, 62)א()3()א()1( סעיפים הוראות את יכלול ההסכם )7(
ההוראותכאמורר

הגיעוביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםלהסכםכאמורבסעיףקטן)א(,יעבירו )ב(
הצדדיםהעתקמההסכםשנחתםלענייןזה,לאישורהשריםבהקדםהאפשרי;סברו
השריםכיההסכםאינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,ורשאיםהשרים,
ההסכם, את לבטל טענותיהם, את לטעון הזדמנות להסכם לצדדים שנתנו לאחר
מנימוקיםשיירשמו;החליטוהשריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתם

בצירוףהנימוקיםלהר

לאנחתםהסכםביןהצדדיםכאמורבסעיףקטן)א(,לאהועברההסכםלשרים )ג(
בתוךשישהחודשיםמיוםשניתנהלצדדיםהודעהכאמורבסעיף60,אושההסכםבוטל
כאמורבסעיףקטן)ב(,תהיהההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחוליםבהתאם

להוראותסימןזהר

הוראותסימןזהלאיחולועל-71ר אי־תחולהעל)א(
שירותיבריאות

מסוימים שירותבריאותהניתןלנפגע,כהגדרתובחוקהתגמוליםלנפגעיפעולות )1(
איבה,התש"ל-761970;

שירותבריאותהניתןלקטיןשאינותושב,לפיהסכםביןהמדינהלביןקופת )2(
חוליםאולפיכלהסדרמשפטיאחר;לענייןזה,"תושב"-כהגדרתובחוקביטוח

בריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלעובדזר,כהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א- )3(
771991,הכלולבמסגרתסלהשירותיםשקבעשרהבריאותלפיהחוקהאמור,אך
למעטשירותהניתןלעובדזרהשוההבישראללפיאשרהורישיוןלישיבתארעי

מסוגא/1,כאמורבתקנה6)א(לתקנותהכניסהלישראל,התשל"ד-781974;

שירותבריאותהניתןלחייללפיהסכםביןקופתחוליםלביןצבאהגנה )4(
לישראל;לענייןזה,"חייל"-כהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-791955,
למעטחיילבשירותחובהבתקופתשירותבלאתשלום,כאמורבסעיף55לחוק

ביטוחבריאותממלכתי;

שירותבריאותהניתןלמטופללפיהסכםביןקופתחוליםוביןגוףאחר )5(
האחראילמתןהשירותלמטופל,עלפיחוק,הסכםאוחוזהביטוח;

שירותבתחוםבריאותהנפששנוסףלתוספתהשנייהלחוקביטוחבריאות )6(
ממלכתילפיצוביטוחבריאותממלכתי)שינויהתוספותהשנייהוהשלישית

לחוק(,התשע"ב-802012;

ס"חהתש"ל,עמ'126 76

ס"חהתשנ"א,עמ'112ר 77

ק"תהתשל"ד,עמ'1517ר 78
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שירותירפואהדחופה)מיון(,בכפוףלהוראותסעיפים62)ב()3(ו־67; )7(

שירותיבריאותהניתניםבביתהחוליםבאשדוד,אלאאםכןקבעוהשרים, )8(
בצו,אחרת,ובכפוףלהוראותסעיף60)ג(;קבעוהשריםכאמור,יחולוהוראותסימן
זהעלשירותיבריאותהניתניםבביתהחוליםבאשדודבשנהשלאחרהשנהשבה

קבעוהשריםכאמור;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצוההסדריםבמשקהמדינה)קביעת )9(
שירותיםמוחרגיםוקביעתהפחתות(,התשע"ג-812013;

שירותבריאותנוסףשקבעוהשריםבצובשנים2017עד2019;צוכאמור )10(
ייקבעלאיאוחרמיום1במרסבשנהשבהחליוםתחילתור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,שיעוריתשלוםהנמוכים )ב(
מהמחירהמלאבעבורצריכתשירותיםכאמורבאותוסעיףקטןשהםפעולותניתוחיות

בעלותמאפייניםמיוחדיםר

הוראותסימןזהלאיחולועלשירותיבריאותהניתניםבביתהחוליםמעייני )ג(
בסיס יחושב שלפיה השנה את יקבעו השרים ואילך; 2019 משנת אלא הישועה,

ההתחשבנותלענייןשירותיבריאותכאמורר

סימן ב': התחשבנות בעד שירותי בריאות הנפש

בסימןזה-72רהגדרות-סימןב'

"בסיסההתחשבנות"-סכוםהמכפלותשלכלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרישצרכו
קופותחוליםבבתיחוליםפסיכיאטרייםבמחירהמלאשלכלשירותכאמור,אף

אםשולםבעבורוסכוםמופחת;

"ביתחוליםפסיכיאטרי"-ביתחוליםפסיכיאטריאומחלקהפסיכיאטריתבביתחולים
ציבוריכללי,שכלאחדמהםהואאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתי,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו; )1(

ביתחוליםבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםבבעלותרשותמקומית,לרבותתאגידבריאותהפועלבמסגרתו; )3(

ביתחוליםשהואתאגידשהואמוסדציבורי,כהגדרתובסעיף9לפקודת )4(
מסהכנסה;

ביתחוליםשאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )5(
לפיפקודתבריאותהעם,1940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"חוקביטוחבריאותממלכתי","חוקהפיקוח","השרים","שיעורהקפיטציה"ו"תאגיד
בריאות"-כהגדרתםבסימןא';

"מחירמלא"-מחירוהמרבישלשירותאשפוזפסיכיאטרי,כפישנקבעבצולפיחוק
הפיקוח;

"מספרהמיטותהמתוקנן",בביתחוליםפסיכיאטרי-הסכוםשלשניאלהכשהוא
מחולקב־365:

מספרמיטותהאשפוזאומיטותאשפוזהיום,הרשומותבתעודתהרישום )1(
שלביתהחוליםהפסיכיאטריבתחילתהשנה,כשהואמוכפלב־365;

ק"תהתשע"ג,עמ'1268ר 81
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מספרמיטותהאשפוזאומיטותאשפוזהיום,המתוכננותלהיווסףלתעודת )2(
הרישוםשלביתהחוליםהפסיכיאטריבאותהשנה,כשהואמוכפלבמספרהימים

שנותרובאותהשנהמהמועדהמתוכנןלהוספתן;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםבידיקופתחוליםבביתחולים
פסיכיאטרי-לרבותצריכהאורכישהשלשירותיםכאמורבידיקופתחולים,
בביתחוליםפסיכיאטרישהואתאגידשבבעלותהקופהולמעטצריכהאורכישה

כאמורבביתחוליםפסיכיאטריהפועלבמסגרתאותהקופה;

"תקרתהצריכההבסיסיתלשירותיאשפוזבביתחוליםפסיכיאטרי",בשנהמסוימת-
הסכוםשלשניאלה:

הסכוםהכוללשהתקבלמחישובהמחירהמלא,באותהשנהשליוםאשפוז )1(
פסיכיאטרי,כשהואמוכפלב־365וב־95%ממספרהמיטותהמתוקנןשלמיטות

האשפוז;

הסכוםהכוללשהתקבלמחישובהמחירהמלא,באותהשנהשלאשפוזיום )2(
פסיכיאטרי,כשהואמוכפלב־252ובמספרהמיטותהמתוקנןשלמיטותאשפוז

היום;

יום אשפוז ושל פסיכיאטרי אשפוז יום המלאשל זויחושבהמחיר הגדרה לעניין
פסיכיאטרי,לפיסוגהמיטהשלההואמיוחסר

תקרתהצריכה
הפרטנית

לשירותיאשפוז
פסיכיאטריים

לשנים2017עד
2019

תקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזשלקופתחוליםבביתחוליםפסיכיאטרי73ר )א(
)בסימןזה-תקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים(,בכלאחתמהשנים
2017עד2019תהיההסכוםהמתקבלממכפלתתקרתהצריכההבסיסיתלשירותיאשפוז
בביתחוליםפסיכיאטרי,ביחסשביןבסיסההתחשבנותשלאותהקופהבאותובית
חוליםבשנת2014)בסימןזה-שנתהבסיס(,וביןסךבסיסיההתחשבנותשלכללקופות
החוליםבאותוביתחוליםבשנתהבסיס;השריםיפרסמו,בהודעהברשומות,אתתקרת
הצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםשלכלקופתחוליםבכלביתחולים
פסיכיאטרי;הודעהכאמורתפורסםעדיום1במרסשלכלאחתמהשנים2017עד2019ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השרים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאים )ב(
לקבוע,בצו,ששנתהבסיסלענייןסעיףקטן)א(תהיהשנת2016אוחלקממנהר

תשלוםבעד
שירותיאשפוז

פסיכיאטריים

בכלאחתמהשנים2017עד2019,תשלםכלקופתחוליםבעבורשירותיאשפוז74ר )א(
פסיכיאטרייםשרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטרי,סכומיםכמפורטלהלן:

עדלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )1(
ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטריים;

מעברלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )2(
מ־30%ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםר

לענייןסעיףזה,תחושבצריכתשירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםשרכשהקופת )ב(
חוליםבביתחוליםפסיכיאטרילפימחירםהמלאר

התחשבנות
ביןביתחולים

לביןתאגיד
בריאותהמפעיל

שירותיאשפוז
פסיכיאטריים

בביתחוליםממשלתיכלליובביתחוליםבבעלותרשותמקומית,שבהםפועלתאגיד75ר
בריאותהמפעילשירותיאשפוזפסיכיאטריים,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדם
משולםסכוםמופחת,כאמורבסעיף74)א()2(,שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווה

ל־95%מכללהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורר

מספרמיטותהאשפוזאומיטותאשפוזהיום,המתוכננותלהיווסףלתעודת )2(
הרישוםשלביתהחוליםהפסיכיאטריבאותהשנה,כשהואמוכפלבמספרהימים

שנותרובאותהשנהמהמועדהמתוכנןלהוספתן;

"צריכה"או"רכישה",שלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםבידיקופתחוליםבביתחולים
פסיכיאטרי-לרבותצריכהאורכישהשלשירותיםכאמורבידיקופתחולים,
בביתחוליםפסיכיאטרישהואתאגידשבבעלותהקופהולמעטצריכהאורכישה

כאמורבביתחוליםפסיכיאטריהפועלבמסגרתאותהקופה;

"תקרתהצריכההבסיסיתלשירותיאשפוזבביתחוליםפסיכיאטרי",בשנהמסוימת-
הסכוםשלשניאלה:

הסכוםהכוללשהתקבלמחישובהמחירהמלא,באותהשנהשליוםאשפוז )1(
פסיכיאטרי,כשהואמוכפלב־365וב־95%ממספרהמיטותהמתוקנןשלמיטות

האשפוז;

הסכוםהכוללשהתקבלמחישובהמחירהמלא,באותהשנהשלאשפוזיום )2(
פסיכיאטרי,כשהואמוכפלב־252ובמספרהמיטותהמתוקנןשלמיטותאשפוז

היום;

יום אשפוז ושל פסיכיאטרי אשפוז יום המלאשל זויחושבהמחיר הגדרה לעניין
פסיכיאטרי,לפיסוגהמיטהשלההואמיוחסר

תקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזשלקופתחוליםבביתחוליםפסיכיאטרי73ר )א(
)בסימןזה-תקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים(,בכלאחתמהשנים
2017עד2019תהיההסכוםהמתקבלממכפלתתקרתהצריכההבסיסיתלשירותיאשפוז
בביתחוליםפסיכיאטרי,ביחסשביןבסיסההתחשבנותשלאותהקופהבאותובית
חוליםבשנת2014)בסימןזה-שנתהבסיס(,וביןסךבסיסיההתחשבנותשלכללקופות
החוליםבאותוביתחוליםבשנתהבסיס;השריםיפרסמו,בהודעהברשומות,אתתקרת
הצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםשלכלקופתחוליםבכלביתחולים
פסיכיאטרי;הודעהכאמורתפורסםעדיום1במרסשלכלאחתמהשנים2017עד2019ר

תקרתהצריכה
הפרטנית

לשירותיאשפוז
פסיכיאטריים

לשנים2017עד
2019

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השרים,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאים )ב(
לקבוע,בצו,ששנתהבסיסלענייןסעיףקטן)א(תהיהשנת2016אוחלקממנהר

בכלאחתמהשנים2017עד2019,תשלםכלקופתחוליםבעבורשירותיאשפוז74ר )א(
פסיכיאטרייםשרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטרי,סכומיםכמפורטלהלן:

תשלוםבעד
שירותיאשפוז

פסיכיאטריים

עדלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )1(
ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטריים;

מעברלתקרתהצריכההפרטניתלשירותיאשפוזפסיכיאטריים-לאיותר )2(
מ־30%ממחירםהמלאשלשירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםר

לענייןסעיףזה,תחושבצריכתשירותיהאשפוזהפסיכיאטרייםשרכשהקופת )ב(
חוליםבביתחוליםפסיכיאטרילפימחירםהמלאר

בביתחוליםממשלתיכלליובביתחוליםבבעלותרשותמקומית,שבהםפועלתאגיד75ר
בריאותהמפעילשירותיאשפוזפסיכיאטריים,לאיפחתהיקףהחשבונותשבעדם
משולםסכוםמופחת,כאמורבסעיף74)א()2(,שיוחסלתאגידהבריאות,מסכוםהשווה

ל־95%מכללהחשבונותשבעדםמשולםסכוםמופחתכאמורר

התחשבנות
ביןביתחולים

לביןתאגיד
בריאותהמפעיל

שירותיאשפוז
פסיכיאטריים
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הסכמיםבין
קופתחוליםלבית
חוליםפסיכיאטרי

בדברשיטת
ההתחשבנות

ביניהם

עלאףהאמורבסימןזה,רשאיםכלביתחוליםפסיכיאטריוכלקופתחולים,לקבוע76ר )א(
בהסכםבכתבביניהםהסדראחרלהתחשבנותבעדרכישתשירותיאשפוזפסיכיאטריים

בביתהחולים,ובלבדשההסכםימלאאחרתנאיםאלה:

ביתהחוליםוקופתהחוליםיתחייבובהסכםכיבביתהחוליםיינתנולחברי )1(
הקופהשירותיםברמהנאותהובאיכותובזמינותכמתחייבמהוראותחוקביטוח

בריאותממלכתי;

ההסכםיקבעכיאםיחולשינויבסךהיקףצריכתהשירותיםשלקופת )2(
החוליםבביתהחולים,בכלשנהמשנותההסדר,לעומתהשנהשקדמהלה,
מעברלשינויבשיעורהקפיטציהשלהקופהולשיעורהשינויבמחירהמלאשל
השירותים,בשיעורהעולהעל6%,תהיהשיטתההתחשבנותביניהםבשנה

שלאחרמכןלפיהוראותסימןזה;

ההסכםיכלולמנגנוןלבירורחילוקידעותביןהצדדיםביחסלהתחשבנות )3(
ביניהם;

תקופתההסכםלאתעלהעלשלוששניםאותהיהעדתוםהתקופהשבה )4(
יחולוהוראתסימןזה,לפיהמוקדם;

ההסדרהמוצעלאייצורהפליהמצדביתהחוליםביןחבריםשוניםבקופת )5(
החוליםשעמהנחתםההסכםאובינםלביןחבריםבקופתחוליםאחרתר

הגיעוביתחוליםפסיכיאטריוקופתחוליםלהסכםכאמורבסעיףקטן)א(,יעבירו )ב(
הצדדיםהעתקמההסכםשנחתםלענייןזה,לאישורהשריםבהקדםהאפשרי;סברו
השריםכיההסכםאינועומדבהוראותאותוסעיףקטן,יודיעועלכךלקופתהחולים
ולביתהחוליםבתוך60ימיםמהמועדשבוהועבראליהםההסכם,ורשאיםהשרים,
ההסכם, את לבטל טענותיהם, את לטעון הזדמנות להסכם לצדדים שנתנו לאחר
מנימוקיםשיירשמו;החליטוהשריםלבטלהסכםכאמור,ימסרולצדדיםאתהחלטתם

בצירוףהנימוקיםלהר

לאנחתםהסכםביןהצדדיםכאמורבסעיףקטן)א(,לאהועברההסכםלשרים )ג(
בתוךשישהחודשיםמיוםשפורסמההודעהכאמורבסעיף73,אושההסכםבוטל
כאמורבסעיףקטן)ב(,תהיהההתחשבנותביןביתהחוליםלקופתהחוליםבהתאם

להוראותסימןזהר

אי־תחולהעל
שירותיאשפוז

פסיכיאטרי
מסוימים

)1(עד)5(שבסעיף77ר הוראותסימןזהלאיחולועלשירותיםהמנוייםבפסקאות )א(
71)א(ועלשירותיםבמרפאותפסיכיאטריותשאינןמעניקותשירותיאשפוזאושירותי

אשפוזיוםר

הוראותסימןזהלאיחולועלביתהחוליםמעייניהישועהאלאמשנת2019ושנת )ב(
הבסיסלחישובתקרתהצריכההפרטניתתהיהשנת2018ר

סימן ג': הוראות שונות

הוראותפרקזהיחולועלשירותיבריאותושירותיאשפוזפסיכיאטרייםשרכשהקופת78רפרקו'-תחולה
חוליםבביתחוליםציבוריכלליאובביתחוליםפסיכיאטרי,לפיהעניין,עדיוםג'בטבת

התש"ף)31בדצמבר2019(ר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

השריםידווחולוועדתהכספיםשלהכנסתעדיוםט"זבאיירהתשע"ח)1במאי2018(79ר
עלהשפעתהסדרההתחשבנותביןבתיהחוליםלקופותהחוליםלפיפרקזהעל
מצבםהפיננסישלקופותהחוליםושלבתיהחוליםהציבורייםהכללייםובתיהחולים
הפסיכיאטריםועלאספקתשירותיהבריאותלמבוטחיקופותהחוליםבהתאםלדרישות

חוקביטוחבריאותממלכתיר
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פרק ז': עידוד השקעות הון
תיקוןחוקלעידוד

השקעותהון-
מס'73

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-821959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעות(-80ר

בכלמקום,למעטבסעיף5,במקום"מרכזההשקעות"יבוא"הרשות"ובמקום"ראש )1(
המינהללמחקרופיתוחתעשייתי"יבוא"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית";

בסעיף1א- )2(

במקוםההגדרה"חוקלעידודמחקרופיתוח"יבוא: )א(

וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד חוק - ופיתוח" מחקר לעידוד ""חוק
טכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-831984;";

אחריההגדרה"פקודתהשותפויות"יבוא: )ב(

""הרשות"-הרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהשהוקמה
בסעיף5;

"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית"-הרשותהלאומיתלחדשנות
טכנולוגיתשהוקמהבסעיף5לחוקלעידודמחקרופיתוח;";

אחריההגדרה"השרים"יבוא: )ג(

""תושבחוץ"-כהגדרתובסעיף1לפקודה,למעטחברבניאדםשהתקיים
בוהאמורבסעיף68אלפקודה;";

בסעיף5,במקום''מוקםבזהמרכזההשקעותאשריפעל''יבוא''מוקמתבזההרשות )3(
להשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלה,אשרתפעל";

בסעיף18א- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"ידע",במקום"שראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתי )1(
קבע"יבוא"שהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעה";

ההגדרה"ראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתי"-תימחק; )2(

במקוםההגדרה"תכניתמחקרופיתוח"יבוא: )3(

""תכניתמחקרופיתוח"-תכניתכהגדרתהבסעיף4לחוקלעידוד
מחקרופיתוח,ובלבדשהיאלגבימסלולהטבותכמשמעותו
בסעיף8א)7(לחוקהאמורשהמדעןהראשיבמשרדהכלכלה
והתעשייהומנהלרשותהמסיםאישרולענייןסעיףזה,או

לגבימסלולחוקהמו"פכהגדרתובסעיף4לחוקהאמור;";

)ג()2(,בסופויבוא"המפעלהתעשייתיהאחרימציאלמפעל בסעיףקטן )ב(
התעשייתיהמוכרלורכיבאישורעלכךשמתקיימיםבוהתנאיםשקבעוהשרים;
השריםרשאיםלקבועאתפרטיושלהאישור,מועדהמצאתוואופןהמצאתור";

בסעיףקטן)ד(- )ג(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )1(

הכנסהטכנולוגיתכאמורבסעיף51כד;"; ")ו(

בפסקה)3(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

פרק ז': עידוד השקעות הון

תיקוןחוקלעידודבחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט-821959)בפרקזה-חוקלעידודהשקעות(-80ר
השקעותהון-

מס'73 בכלמקום,למעטבסעיף5,במקום"מרכזההשקעות"יבוא"הרשות"ובמקום"ראש )1(
המינהללמחקרופיתוחתעשייתי"יבוא"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית";

בסעיף1א- )2(

במקוםההגדרה"חוקלעידודמחקרופיתוח"יבוא: )א(

וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד חוק - ופיתוח" מחקר לעידוד ""חוק
טכנולוגיתבתעשייה,התשמ"ד-831984;";

אחריההגדרה"פקודתהשותפויות"יבוא: )ב(

""הרשות"-הרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהשהוקמה
בסעיף5;

"הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית"-הרשותהלאומיתלחדשנות
טכנולוגיתשהוקמהבסעיף5לחוקלעידודמחקרופיתוח;";

אחריההגדרה"השרים"יבוא: )ג(

""תושבחוץ"-כהגדרתובסעיף1לפקודה,למעטחברבניאדםשהתקיים
בוהאמורבסעיף68אלפקודה;";

בסעיף5,במקום''מוקםבזהמרכזההשקעותאשריפעל''יבוא''מוקמתבזההרשות )3(
להשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלה,אשרתפעל";

בסעיף18א- )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"ידע",במקום"שראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתי )1(
קבע"יבוא"שהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעה";

ההגדרה"ראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתי"-תימחק; )2(

במקוםההגדרה"תכניתמחקרופיתוח"יבוא: )3(

""תכניתמחקרופיתוח"-תכניתכהגדרתהבסעיף4לחוקלעידוד
מחקרופיתוח,ובלבדשהיאלגבימסלולהטבותכמשמעותו
בסעיף8א)7(לחוקהאמורשהמדעןהראשיבמשרדהכלכלה
והתעשייהומנהלרשותהמסיםאישרולענייןסעיףזה,או

לגבימסלולחוקהמו"פכהגדרתובסעיף4לחוקהאמור;";

)ג()2(,בסופויבוא"המפעלהתעשייתיהאחרימציאלמפעל בסעיףקטן )ב(
התעשייתיהמוכרלורכיבאישורעלכךשמתקיימיםבוהתנאיםשקבעוהשרים;
השריםרשאיםלקבועאתפרטיושלהאישור,מועדהמצאתוואופןהמצאתור";

בסעיףקטן)ד(- )ג(

בפסקה)1(,אחריפסקתמשנה)ה(יבוא: )1(

הכנסהטכנולוגיתכאמורבסעיף51כד;"; ")ו(

בפסקה)3(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )2(

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"ו,עמ'232ר 82

ס"חהתשמ"ד,עמ'100ר 83
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לענייןתכניתמענקיםיובאובחשבוןהכנסותממכירותהמפעל ")א(
המיוחסותלחלקהמפעלשנוסףבשלההרחבהאוההכנסותמכלל
מכירותהמפעל,לפיבחירתהמפעלשעליהיודיעבעתהגשתהבקשה
לאישורהתכנית,ובלאזכותחזרהמהבחירהבתקופתהתכנית,ולעניין

הטבותמסיובאובחשבוןהכנסותמכללמכירותהמפעל;";

אחריסעיף24יבוא: )5(

"השגהעל
החלטותהרשות

מישחולקעלהחלטותמינהלתהרשותבדברבקשה24אר )א(
שהגישלפיסעיף17,אועלהחלטותיהלפיסעיפים75,74)א(,
75אאו75ב)א(אועלהחלטותמנהלהרשותלפיסעיפים19א,
75אאו75ב)א(,רשאיבתוךשישיםימיםמיוםשנמסרהלו
הודעהעלההחלטה,להשיגעליהלפניועדתהשגה;ההשגה

תהיהבכתבויפורטובההנימוקיםר

ההשגהתוגשלוועדתהשגהשימנוהשרים,אשרתדון )ב(
שישה תמנה הוועדה הרשות; מנהל בהשתתפות בהשגה
חברים,מהםשנייםלפחותיהיונציגיציבור;מנהלהרשות

וחברימינהלתהרשותלאיהיוחבריםבוועדהר

החלטתה את ותיתן בהשגה תדון ההשגה ועדת )ג(
המנומקתבכתבלמשיגבתוךשמונהחודשיםממועדהגשתהר

לאנתנהועדתההשגהאתהחלטתהלמשיגבמהלך )ד(
)ג(,יראואתההשגהכהשגה התקופההאמורהבסעיףקטן

שהתקבלהר

ועדתההשגהתקבעאתסדרידיוניהועבודתהר"; )ה(

''מינהלתהשקעותבתיירות'' ''המינהלה''יבוא 25,בכלמקום,במקום בסעיף )6(
ובמקום''המנהל''יבוא''מנהלמינהלתהשקעותבתיירות'';

בסעיף40ג)ג()1(,אחרי"שיטתקסיני־סולדנר"יבוא"ולמפעליםבשדרותוביישובי )7(
ברשויות ולמפעלים השנייה לתוספת א' בחלק )5( בפסקה כמשמעותם עזה עוטף
מקומיותובאזוריתעשייהבמחוזהצפון,המשויכיםלאשכולפריפריאליות1עד4של
רשויותמקומיותלפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה"ובמקום")להלן-מפעל

בנגב("יבוא")להלן-מפעלבנגבומפעלבצפוןבאשכולפריפריאלי(";

בסעיף51- )8(

במקוםההגדרות""אזור","ראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתי""יבוא )א(
""אזור"-כהגדרתובסעיף18א)א(;";

בהגדרה"הכנסהמוטבת",במקום"ההכנסה"יבוא"ההכנסההחייבת"; )ב(

בהגדרה"הכנסהמועדפת"- )ג(

ברישה,אחרי"מפעילותובישראל"יבוא"למעטהכנסהמנכסלא )1(
מוחשי,אשראינהמיוחסתלייצור,אשראילוהיתהמופקתעלידימפעל
פי על מועדפת, טכנולוגית הכנסה בה לראות ניתן היה לא טכנולוגי,
הוראותסימןב'3;לענייןזה,יחולוהוראותסעיף51כטוכןהוראותשקבע
שרהאוצרלענייןהחרגתסוגיהכנסותמההגדרה"הכנסהטכנולוגית"
כאמורבסעיף51כדלצורךעמידתושלמשטרהמסבישראלבאמותמידה

בין–לאומיות,בשינוייםהמחויבים";
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במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשלגביחברהמועדפת"יבוא )2(
"ובלבדשהתקיימושניאלה,לפיהעניין:

לגביחברהמועדפתשהיאשותפותשביןהחברותהשותפות )א(
בהישאגודהשיתופיתשמחילהעלעצמהאתהוראותסעיפים
61או62לפקודה,אולגביחברהמועדפתשהיאאגודהשיתופית
62לפקודה,יראו שמחילהעלעצמהאתהוראותסעיפים61או
אתחלקההכנסההמיוחסלחברהשאינה רק כהכנסהמועדפת
אגודהשיתופיתהמחילהעלעצמהאתהוראותסעיפים61או62

לפקודה,ובלבדשאינהחברהבבעלותממשלתיתמלאה;

לגביחברהמועדפתשהיאשותפותשביןהחברותהשותפותבה )ב(
ישחברהבבעלותממשלתיתמלאה,יראוכהכנסהמועדפתרקאתחלק

ההכנסההמיוחסלחברהשאינהחברהבבעלותממשלתיתמלאה;";

בהגדרה"חברהמועדפת",ברישה,במקום"שאינהשותפות"יבוא"שלא )ד(
חלותעליהןהוראותסעיפים,64או־64א1לפקודהאושאינןמחילותאתהוראות

הסעיפיםהאמוריםעלעצמן,לפיהעניין,שאינהשותפות";

בהגדרה"ידע",במקום"שראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתיקבע"יבוא )ה(
"שהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעה";

בסעיף51טז)1(,במקום"9%"יבוא"5%ר7"; )9(

בסעיף51יח,במקום"בהכנסהמועדפתיחול"יבוא"בהכנסהחייבתמועדפת, )10(
בניכויהמסהחלעליה,יחול";

בסעיף51כ- )11(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,במקום"5ר1מיליארד"יבוא"1מיליארד"; )1(

בפסקה)2(,בכלמקום,במקום"20מיליארד"יבוא"10מיליארד"; )2(

)3(,במקום"וברמתהשכרשצפוישתיקבעלעובדיו"יבוא בפסקה )3(
"ברמתהשכרשצפוישתיקבעלעובדיו,ברמתהחדשנותהטכנולוגיתשל

המפעלהמועדףוברמתהפריוןלעובד";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

השקעהבמחקרופיתוחלפיאחתמאלה)להלן-חלופתההשקעה )2("
במו"פ(:

השקעהבמחקרופיתוחבאזורפיתוחא',בסכוםהגדולב־100 )א(
הזכאות בתקופת מס שנת בכל לפחות, חדשים שקלים מיליון
להטבות,מממוצעההשקעותבמחקרופיתוחשלהמפעלהמועדף
בשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים;

השקעהבמחקרופיתוחבענףטכנולוגיהמועדףבאזורפיתוח )ב(
שאינואזורפיתוחא',בסכוםהגדולב־150מיליוןשקליםחדשים
לפחות,בכלשנתמסבתקופתהזכאותלהטבות,מממוצעסכומי
ההשקעותבמחקרופיתוחשלהמפעלהמועדףבשלוששנותהמס

במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשלגביחברהמועדפת"יבוא )2(
"ובלבדשהתקיימושניאלה,לפיהעניין:

לגביחברהמועדפתשהיאשותפותשביןהחברותהשותפות )א(
בהישאגודהשיתופיתשמחילהעלעצמהאתהוראותסעיפים
61או62לפקודה,אולגביחברהמועדפתשהיאאגודהשיתופית
62לפקודה,יראו שמחילהעלעצמהאתהוראותסעיפים61או
אתחלקההכנסההמיוחסלחברהשאינה רק כהכנסהמועדפת
אגודהשיתופיתהמחילהעלעצמהאתהוראותסעיפים61או62

לפקודה,ובלבדשאינהחברהבבעלותממשלתיתמלאה;

לגביחברהמועדפתשהיאשותפותשביןהחברותהשותפותבה )ב(
ישחברהבבעלותממשלתיתמלאה,יראוכהכנסהמועדפתרקאתחלק

ההכנסההמיוחסלחברהשאינהחברהבבעלותממשלתיתמלאה;";

בהגדרה"חברהמועדפת",ברישה,במקום"שאינהשותפות"יבוא"שלא )ד(
חלותעליהןהוראותסעיפים,64או־64א1לפקודהאושאינןמחילותאתהוראות

הסעיפיםהאמוריםעלעצמן,לפיהעניין,שאינהשותפות";

בהגדרה"ידע",במקום"שראשהמינהללמחקרופיתוחתעשייתיקבע"יבוא )ה(
"שהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעה";

בסעיף51טז)1(,במקום"9%"יבוא"5%ר7"; )9(

בסעיף51יח,במקום"בהכנסהמועדפתיחול"יבוא"בהכנסהחייבתמועדפת, )10(
בניכויהמסהחלעליה,יחול";

בסעיף51כ- )11(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)1(,במקום"5ר1מיליארד"יבוא"1מיליארד"; )1(

בפסקה)2(,בכלמקום,במקום"20מיליארד"יבוא"10מיליארד"; )2(

)3(,במקום"וברמתהשכרשצפוישתיקבעלעובדיו"יבוא בפסקה )3(
"ברמתהשכרשצפוישתיקבעלעובדיו,ברמתהחדשנותהטכנולוגיתשל

המפעלהמועדףוברמתהפריוןלעובד";

בסעיףקטן)ב(,במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

השקעהבמחקרופיתוחלפיאחתמאלה)להלן-חלופתההשקעה )2("
במו"פ(:

השקעהבמחקרופיתוחבאזורפיתוחא',בסכוםהגדולב־100 )א(
הזכאות בתקופת מס שנת בכל לפחות, חדשים שקלים מיליון
להטבות,מממוצעההשקעותבמחקרופיתוחשלהמפעלהמועדף
בשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים;

השקעהבמחקרופיתוחבענףטכנולוגיהמועדףבאזורפיתוח )ב(
שאינואזורפיתוחא',בסכוםהגדולב־150מיליוןשקליםחדשים
לפחות,בכלשנתמסבתקופתהזכאותלהטבות,מממוצעסכומי
ההשקעותבמחקרופיתוחשלהמפעלהמועדףבשלוששנותהמס
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הקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים;בפסקתמשנהזו,
"ענףטכנולוגיהמועדף"-ענףטכנולוגיהשהשרים,בהתייעצותעם
המדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייה,קבעוכענףטכנולוגיה

מועדף,בהסתמךעלאחדמאלה:

עבודה מקומות יצירת לעודד צפויה בו ההשקעה )1(
בישראלבמקצועותשלהםישביקושנמוךבישראל;

היקףהפעילותהעסקיתבובישראלהואנמוךוההשקעה )2(
בוצפויהלהגבירבמידהרבהאתהידעהטכנולוגיבישראל;

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(,אםממוצעההשקעותבמחקר
ופיתוחבשלוששנותהמסהקודמותלשנתהמסשבהניתןאישורהמנהלים
עלהעל500מיליוןשקליםחדשים,עלההשקעהבמחקרופיתוחלהיות
בסכומיםהגדוליםבמחציתמןהסכומיםהנקוביםבכלאחתמהן,לפי
העניין;בפסקהזו,"השקעהבמחקרופיתוח"-הוצאותשהרשותהלאומית

לחדשנותטכנולוגיתאישרהבכלשנתמסכהוצאותמחקרופיתוח;";

בסעיף51כא)ג(- )12(

בפסקה)1(,במקום"5ר1מיליארד"יבוא"1מיליארד"; )א(

בפסקה)2(,בכלמקום,במקום"15מיליארד"יבוא"10מיליארד"; )ב(

בסעיף51כב,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )13(

שנתהמסהראשונהלתקופתהזכאותלהטבותתהיהשנתהמסשהמנהלים ")א(
מצאוכיהושקעבהחלקמהותימסכוםההשקעההנדרשת,ובמקריםחריגים,
מטעמיםשיירשמו-גםשנתמסמאוחרתמזו,אךלאמאוחרתמשלוששנים
לאחרהשלמתההשקעה,בשיםלבלהיקףההשקעהשבוצעה,למספרהמשרות
שנוספולמשקולהיקףפעילותהשלהחברהבישראל)בסימןזה-שנתהאפס(ר";

המסים, רשות "מנהל יבוא המסים" רשות "מנהל במקום 51כג)ב(, בסעיף )14(
בהתייעצותעםהמנהלהכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהוהמנהלהכללישל

משרדהאוצר,";

אחריסעיף51כגיבוא: )15(

                         "סימן ב'3: הטבות במס בשל מפעל טכנולוגי מועדף

בסימןזה-51כדרהגדרות

"הכנסהטכנולוגית"-הכנסהשלמפעלטכנולוגישהופקה
אונצמחהבמהלךעסקיוהרגילשלהמפעלמנכסלא
מוחשימוטבשבבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעל,
אושהמפעלהואבעלזכותשימושבו,לרבותכלאחת

מאלה:

הכנסהממתןזכותלשימושבנכסהלאמוחשי )1(
המוטב;

הכנסהמשירותהמבוססעלתוכנה; )2(

הכנסהממוצראשרבייצורועשההמפעלשימוש )3(
בנכסהלאמוחשיהמוטב;
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הכנסהממוצרנלווהאותומךלתוכנתמחשבאו )4(
למוצרכאמורבפסקה)3(,ובלבדשהמוצרהיהקשור
במישריןלנכסהלאמוחשיהמוטבומתקייםלגביואחד

מאלה:

לאהיהבייצורושימושבנכסלאמוחשי )א(
מוטבאחר;

היהבייצורושימושבנכסלאמוחשימוטב )ב(
אחראשראינובבעלותהחברהבעלתהמפעלאו
צדקשורלה,ושאיןלהאולצדקשורלהזכות

שימושבו;

הכנסהמשירותנלווהלמתןזכותשימוש,לשירות )5(
)3(אותומךבכל )1(עד אולמוצרכאמורבפסקאות

אחדמאלהכאמורבפסקאות)1(עד)3(,לפיהעניין;

שאינה ופיתוח מחקר שירותי ממכירת הכנסה )6(
עולהעל15%מהכנסותהמפעל;

האוצר, שר שקבע נוספים מסוגים הכנסות )7(
משטר לעניין בין־לאומיות מידה באמות העומדים

המס;

ולמעטהכנסהמכלנכס,מוצר,מוצרנלווהאושירות
שהיאאחתמאלה:

הכנסההמיוחסתלייצורלפיכלליםשקבע )א(
שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

הכנסהמנכסלאמוחשיהמשמשלשיווק, )ב(
שאינונכסלאמוחשימוטב;

האוצר, שר שקבע נוספים הכנסות סוגי )ג(
לרבותלצורךעמידתושלמשטרהמסבישראל

באמותמידהבין־לאומיות;

בבעלות לחברה המיוחסת הכנסה )ד(
אגודה שהיא לחברה או מלאה ממשלתית
הוראות את עצמה על המחילה שיתופית
סעיפים61או62לפקודה,בהתאםלאמורבסיפה

להגדרה"הכנסהמועדפת"בסעיף51;

"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"-חלקההכנסההטכנולוגית
הנובעממחקרופיתוחבישראל,והכולבהתאםלתקנות
שיקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
משטר לעניין בין־לאומיות מידה באמות העומדות

המס;

"חברהמועדפת"-כהגדרתהבסעיף51;

"חברהקשורה"-חברההנמניתעםאותהקבוצהשעליה
נמניתהחברהבעלתהמפעלהמועדףהטכנולוגי;

הכנסהממוצרנלווהאותומךלתוכנתמחשבאו )4(
למוצרכאמורבפסקה)3(,ובלבדשהמוצרהיהקשור
במישריןלנכסהלאמוחשיהמוטבומתקייםלגביואחד

מאלה:

לאהיהבייצורושימושבנכסלאמוחשי )א(
מוטבאחר;

היהבייצורושימושבנכסלאמוחשימוטב )ב(
אחראשראינובבעלותהחברהבעלתהמפעלאו
צדקשורלה,ושאיןלהאולצדקשורלהזכות

שימושבו;

הכנסהמשירותנלווהלמתןזכותשימוש,לשירות )5(
)3(אותומךבכל )1(עד אולמוצרכאמורבפסקאות

אחדמאלהכאמורבפסקאות)1(עד)3(,לפיהעניין;

שאינה ופיתוח מחקר שירותי ממכירת הכנסה )6(
עולהעל15%מהכנסותהמפעל;

האוצר, שר שקבע נוספים מסוגים הכנסות )7(
משטר לעניין בין־לאומיות מידה באמות העומדים

המס;

ולמעטהכנסהמכלנכס,מוצר,מוצרנלווהאושירות
שהיאאחתמאלה:

הכנסההמיוחסתלייצורלפיכלליםשקבע )א(
שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת;

הכנסהמנכסלאמוחשיהמשמשלשיווק, )ב(
שאינונכסלאמוחשימוטב;

האוצר, שר שקבע נוספים הכנסות סוגי )ג(
לרבותלצורךעמידתושלמשטרהמסבישראל

באמותמידהבין־לאומיות;

בבעלות לחברה המיוחסת הכנסה )ד(
אגודה שהיא לחברה או מלאה ממשלתית
הוראות את עצמה על המחילה שיתופית
סעיפים61או62לפקודה,בהתאםלאמורבסיפה

להגדרה"הכנסהמועדפת"בסעיף51;

"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"-חלקההכנסההטכנולוגית
הנובעממחקרופיתוחבישראל,והכולבהתאםלתקנות
שיקבעשרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,
משטר לעניין בין־לאומיות מידה באמות העומדות

המס;

"חברהמועדפת"-כהגדרתהבסעיף51;

"חברהקשורה"-חברההנמניתעםאותהקבוצהשעליה
נמניתהחברהבעלתהמפעלהמועדףהטכנולוגי;
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"מפעלטכנולוגימועדף"-מפעלשהתקיימובו,בכלשנת
המס,כלהתנאיםהקבועיםבפסקאות)1(ו–)2(שלהלן
התנאים וכן שלהלן, )3( בפסקה הקבוע התנאי או

האמוריםבפסקאות)4(ו–)5(שלהלן:

ההוצאותהמסווגותכהוצאותמחקרופיתוחלפי )1(
כלליהחשבונאותהמקובלים)בהגדרהזו-הוצאות
המחקרוהפיתוח(שלהמפעל,בשלושהשניםשקדמו
לשנתהמס,היובשיעורשל7%לפחותבממוצעלשנה
75 על עלו או המפעל, בעלת החברה הכנסות מסך
מיליוןשקליםחדשיםבשנה,ואםהמפעלהוקםבמהלך
שלוששנותהמסהאמורות-האמורבפסקהזוהתקיים
לגביהוצאותהמחקרוהפיתוחשלובתקופהשממועד
הקמתו;לענייןזה,"הכנסות"-בניכויהכנסותמסוגים
שלגבי ובלבד לאחר, המועברות האוצר, שר שיקבע

הנעברהתקייםאחדמאלה:

הואאינוצדקשורלחברהבעלתהמפעל; )א(

הואצדקשורלחברהבעלתהמפעלומנהל )ב(
רשותהמסיםאישראתניכויההכנסה;

יותר או אחד התקיים המפעל בעלת בחברה )2(
מאלה:

20%אויותרמעובדיההםעובדיםאשר )א(
הכספיים בדוחות ונרשם שולם שכרם מלוא
שלהכהוצאותמחקרופיתוחאושהיאמעסיקה

200עובדיםכאמוראויותר;

קרןהוןסיכוןכהגדרתהבתוספתהראשונה )ב(
השקיעה התשכ"ח-841968, ערך, ניירות לחוק
בחברה8מיליוןשקליםחדשיםלפחות,והחברה
מועד אחרי עיסוקה תחום את שינתה לא

השקעהזו;

הכנסותיהבשלושהשניםהקודמותלשנת )ג(
המסעלוב־25%אויותרבממוצעביחסלשנת
עסקאות שמחזור ובלבד להן, שקדמה המס
החברהבשנתהמסובכלאחתמשלושהשנים
או חדשים שקלים מיליון 10 היה לה שקדמו

יותר;

מספרהעובדיםבשלושהשניםהקודמות )ד(
לשנתהמסגדלב־25%אויותרבממוצעביחס
לשנתהמסשקדמהלהן,ובלבדשבשנתהמס
ובכלאחתמשלושהשניםשקדמולההחברה

העסיקה50עובדיםלפחות;

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 84
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תנאיםשקבעהמדעןהראשיבמשרדהכלכלה )3(
והתעשייהבהתייעצותעםהמנהלהכללישלמשרד
האוצרובאישורשרהאוצר,המעידיםעלהיותומפעל
המקדםחדשנות,בשיםלבביןהשארלמפעליתעשייה
שמוצריהםמיוצריםבטכנולוגיותמתקדמותתוךשימוש
בנכסלאמוחשימוטב,והרשותהלאומיתלחדשנות

טכנולוגיתאישרהאתקיוםהתנאיםהאמורים;

שעמה הקבוצה של המס בשנת ההכנסות סך )4(
נמניתהחברהבעלתהמפעלהיהנמוךמ־10מיליארד

שקליםחדשים;

לאמור בהתאם בר־תחרות מפעל היה המפעל )5(
בסעיף18א)ג()1(או)2(;

"מפעלטכנולוגימועדףמיוחד"-מפעלשהתקיימובוהתנאים
למעט מועדף", טכנולוגי "מפעל בהגדרה האמורים
)4(להגדרההאמורה,וסךההכנסות האמורבפסקה
בשנתהמסשלהקבוצהשעמהנמניתהחברהבעלת

המפעלהיה10מיליארדשקליםחדשיםאויותר;

"מפעלטכנולוגי"-מפעלטכנולוגימועדףאומפעלטכנולוגי
מועדףמיוחד,לפיהעניין;

"נכסלאמוחשימוטב"-כלאחדמאלה:

זכותלפיחוקהפטנטים,התשכ"ז-851967; )1(

יוצרים, זכות חוק לפי המוגנת מחשב תוכנת )2(
התשס"ח-862007;

צמחים, זני של מטפחים זכות חוק לפי זכות )3(
התשל"ג-871973;

זכויותלפיחוקיםאחריםשיקבעשרהאוצרבצו; )4(

זכויותלפיחוקימדינותחוץבענייניםהמנויים )5(
בפסקאות)1(עד)4(;

הטכנולוגי, המפעל בידי בישראל שפותח ידע )6(
והרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעהשהוא
כשירלהיותנושאלתכניתמחקרופיתוח,ולענייןידע
שפותחכאמורבתחוםהאנרגיההמתחדשת-המדען
האנרגיה הלאומיות, התשתיות משרד של הראשי
והמיםקבעכאמור,והכולאםסךההכנסותשלהחברה
בעלתהמפעלבשנתהמסלאעלהעל32מיליוןשקלים
חדשים,ואםהחברהבעלתהמפעלנמניתעםקבוצה
-מחזורהעסקאותשלהקבוצהבשנתהמסלאעלה
211מיליוןשקליםחדשים,למעטאםהואבגדר על

פסקאות)1(עד)5(;

תנאיםשקבעהמדעןהראשיבמשרדהכלכלה )3(
והתעשייהבהתייעצותעםהמנהלהכללישלמשרד
האוצרובאישורשרהאוצר,המעידיםעלהיותומפעל
המקדםחדשנות,בשיםלבביןהשארלמפעליתעשייה
שמוצריהםמיוצריםבטכנולוגיותמתקדמותתוךשימוש
בנכסלאמוחשימוטב,והרשותהלאומיתלחדשנות

טכנולוגיתאישרהאתקיוםהתנאיםהאמורים;

שעמה הקבוצה של המס בשנת ההכנסות סך )4(
נמניתהחברהבעלתהמפעלהיהנמוךמ־10מיליארד

שקליםחדשים;

לאמור בהתאם בר־תחרות מפעל היה המפעל )5(
בסעיף18א)ג()1(או)2(;

"מפעלטכנולוגימועדףמיוחד"-מפעלשהתקיימובוהתנאים
למעט מועדף", טכנולוגי "מפעל בהגדרה האמורים
)4(להגדרההאמורה,וסךההכנסות האמורבפסקה
בשנתהמסשלהקבוצהשעמהנמניתהחברהבעלת

המפעלהיה10מיליארדשקליםחדשיםאויותר;

"מפעלטכנולוגי"-מפעלטכנולוגימועדףאומפעלטכנולוגי
מועדףמיוחד,לפיהעניין;

"נכסלאמוחשימוטב"-כלאחדמאלה:

זכותלפיחוקהפטנטים,התשכ"ז-851967; )1(

יוצרים, זכות חוק לפי המוגנת מחשב תוכנת )2(
התשס"ח-862007;

צמחים, זני של מטפחים זכות חוק לפי זכות )3(
התשל"ג-871973;

זכויותלפיחוקיםאחריםשיקבעשרהאוצרבצו; )4(

זכויותלפיחוקימדינותחוץבענייניםהמנויים )5(
בפסקאות)1(עד)4(;

הטכנולוגי, המפעל בידי בישראל שפותח ידע )6(
והרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתקבעהשהוא
כשירלהיותנושאלתכניתמחקרופיתוח,ולענייןידע
שפותחכאמורבתחוםהאנרגיההמתחדשת-המדען
האנרגיה הלאומיות, התשתיות משרד של הראשי
והמיםקבעכאמור,והכולאםסךההכנסותשלהחברה
בעלתהמפעלבשנתהמסלאעלהעל32מיליוןשקלים
חדשים,ואםהחברהבעלתהמפעלנמניתעםקבוצה
-מחזורהעסקאותשלהקבוצהבשנתהמסלאעלה
211מיליוןשקליםחדשים,למעטאםהואבגדר על

פסקאות)1(עד)5(;

ס"חהתשכ"ז,עמ'148ר 85

ס"חהתשס"ח,עמ'38ר 86

ס"חהתשל"ג,עמ'272ר 87
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"קבוצה"-קבוצההמורכבתמשתיישויותאויותרואחת
מהןמחזיקה,במישריןאובעקיפין,באמצעיהשליטה
שלכלאחתמהישויותהאחרות,כךשמתקייםבהן

אחדמאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדיםכהגדרתםבסעיף85א )1(
לפקודה;

בהתאםלכלליחשבונאותמקובליםאובהתאם )2(
כספיים דוחות להכין עליהן היה עליהן החל לדין
מאוחדים,אושהיונדרשותלעשותזאתאםאחתמהן

היתהנסחרתבבורסהר

מסחברותלמפעל
טכנולוגימועדף

עלאףהאמורבסעיף126)א(לפקודה-51כהר

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברהמועדפת )1(
בעלתמפעלטכנולוגימועדף,יוטלמסחברותבשיעורשל12%;

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברהמועדפת )2(
בעלתמפעלטכנולוגימועדף,הנמצאבאזורפיתוחא',יוטל

מסחברותבשיעורשל5%ר7;

עלהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבתשלחברהמועדפת )3(
בעלתמפעלטכנולוגימועדףמיוחד,יוטלמסחברותבשיעור

של6%ר

שיעורהמסעל
דיבידנדששילם

מפעלטכנולוגי
מועדף

עלאףהאמורבסעיף125בלפקודה-51כור

עלרווחיחברהמועדפתבעלתמפעלטכנולוגי)בסעיף )1(
זה-החברה(,שמקורםבהכנסהטכנולוגיתמועדפתחייבת
בניכויהמסששולםעליה,אוברווחההוןשחלעליושיעור
המסהמופחתהאמורבסעיף51כז,בניכויהמסששולםעליו,

המחולקיםכדיבידנד,יוטלמסבשיעורשל20%;

עלרווחיהחברהכאמורבפסקה)1(המחולקיםכדיבידנד )2(
לחברבניאדםשהואתושבחוץ,יוטלמסבשיעורשל4%,אם

התקיימוכלאלה:

90%אויותרמהמניותבחברהמוחזקיםבמישרין )א(
בידיחברבניאדםתושבחוץ,אחדאויותר;הוחזקו
מס יוטל אחרת, חברה באמצעות בעקיפין המניות
בשיעורשל4%אםהדיבידנדמהחברההאחרתחולק
לחברבניהאדםתושבהחוץבתוךשנהמהמועדשבו

קיבלההחברההאחרתאתהדיבידנד;

הרווחיםנוצרולאחרשחברבניהאדםרכשאת )ב(
המניותהמקנותאתהזכותלדיבידנד;לענייןזהיחושבו
רכישת מועד לאחר המס בשנת שנוצרו הרווחים
המניותלפיהיחסשביןהתקופהשבההחזיקחברבני
האדםבמניותבאותהשנתמסלביןשנתהמסהמלאה;
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שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת, )ג(
רשאילקבועלענייןפסקה)2()א(,חזקותלענייןתושבתו
שלחברבניאדםשהואחברהשמניותיהנסחרותבבורסהר

מסרווחיהון
למפעלטכנולוגי

מועדףולמפעל
טכנולוגימועדף

מיוחד

עלאףהאמורבסעיף91לפקודהובכפוףלהוראותסעיף51כזר )א(
51כח-

שיעורהמסעלרווחהוןשלחברהמועדפתבעלת )1(
מפעלטכנולוגימועדףבמכירתנכסלאמוחשימוטב
לחברהקשורהתושבתחוץיהיה12%,ובלבדשהנכס
מיליון 200 של במחיר חוץ תושבת מחברה נרכש

שקליםחדשיםאויותר;

שיעורהמסעלרווחהוןשלחברהמועדפתבעלת )2(
מפעלטכנולוגימועדףמיוחדבמכירתנכסלאמוחשי
ובלבד ,6% יהיה חוץ תושבת לחברהקשורה מוטב

שהתקייםאחדמאלה:

המפעלהואהבעליםהראשוןשלהנכס; )א(

תושבת מחברה הנכס את רכש המפעל )ב(
חוץ;

בסעיףזה,"רווחהון"-רווחהוןהנובעממחקרופיתוח )ב(
בישראל,והכולבהתאםלהוראותשיקבעשרהאוצר,באישור
בין־ מידה באמות העומדות הכנסת, של הכספים ועדת

לאומיותלענייןמשטרהמסר

סייגלמסרווחיהון
למפעלטכנולוגי

מועדףולמפעל
טכנולוגימועדף

מיוחד

מוחשי51כחר לא נכס מכירת על יחולו 51כז סעיף הוראות )א(
מוטברקאםהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתאישרה,
לפנימועדהמכירה,כיהנכסנרכשמחברהתושבתחוץביום
תחילתושלסימןב'3,כנוסחובסעיף80)15(לחוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב
2017ו־2018(,התשע"ז-2016)בסעיףזה-יוםתחילתושל

סימןב'3(ואילך,ובמחירשל200מיליוןשקליםחדשיםאויותר,
כאמורבסעיףקטן)א()1(שבסעיף51כז,אוכיהנכסנוצראו
נרכשכאמורבפסקאות)2()א(ו–)2()ב(שבאותוסעיףקטן,לפי

העניין,ביוםתחילתושלסימןב'3ואילךר

לצורךקבלתאישורכאמורבסעיףקטן)א(יגישהמפעל )ב(
לרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתבקשהבהתאםלכללים
שתקבעהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית;הבקשהתכלול,
ביןהשאר,פרטיםבדברהנכסיםהלאמוחשייםהמוטביםשהיו
בבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעלביוםב'בטבתהתשע"ז

)31בדצמבר2016(ר

עלאףהאמורבכלדין,נכסלאמוחשימוטבשמפעל51כטרהוראותשונות )א(
טכנולוגירכשמחברהקשורהיופחתרקכנגדסכוםהגידול
בהכנסההטכנולוגיתהמועדפתבשנתההפחתהלעומתסכום
לשנת הקודמות המס שנות בשתי כאמור הכנסה ממוצע

רכישתור

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת, )ג(
רשאילקבועלענייןפסקה)2()א(,חזקותלענייןתושבתו
שלחברבניאדםשהואחברהשמניותיהנסחרותבבורסהר

מסרווחיהון
למפעלטכנולוגי

מועדףולמפעל
טכנולוגימועדף

מיוחד

עלאףהאמורבסעיף91לפקודהובכפוףלהוראותסעיף51כזר )א(
51כח-

שיעורהמסעלרווחהוןשלחברהמועדפתבעלת )1(
מפעלטכנולוגימועדףבמכירתנכסלאמוחשימוטב
לחברהקשורהתושבתחוץיהיה12%,ובלבדשהנכס
מיליון 200 של במחיר חוץ תושבת מחברה נרכש

שקליםחדשיםאויותר;

שיעורהמסעלרווחהוןשלחברהמועדפתבעלת )2(
מפעלטכנולוגימועדףמיוחדבמכירתנכסלאמוחשי
ובלבד ,6% יהיה חוץ תושבת לחברהקשורה מוטב

שהתקייםאחדמאלה:

המפעלהואהבעליםהראשוןשלהנכס; )א(

תושבת מחברה הנכס את רכש המפעל )ב(
חוץ;

בסעיףזה,"רווחהון"-רווחהוןהנובעממחקרופיתוח )ב(
בישראל,והכולבהתאםלהוראותשיקבעשרהאוצר,באישור
בין־ מידה באמות העומדות הכנסת, של הכספים ועדת

לאומיותלענייןמשטרהמסר

סייגלמסרווחיהון
למפעלטכנולוגי

מועדףולמפעל
טכנולוגימועדף

מיוחד

מוחשי51כחר לא נכס מכירת על יחולו 51כז סעיף הוראות )א(
מוטברקאםהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתאישרה,
לפנימועדהמכירה,כיהנכסנרכשמחברהתושבתחוץביום
תחילתושלסימןב'3,כנוסחובסעיף80)15(לחוקההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב
2017ו־2018(,התשע"ז-2016)בסעיףזה-יוםתחילתושל

סימןב'3(ואילך,ובמחירשל200מיליוןשקליםחדשיםאויותר,
כאמורבסעיףקטן)א()1(שבסעיף51כז,אוכיהנכסנוצראו
נרכשכאמורבפסקאות)2()א(ו–)2()ב(שבאותוסעיףקטן,לפי

העניין,ביוםתחילתושלסימןב'3ואילךר

לצורךקבלתאישורכאמורבסעיףקטן)א(יגישהמפעל )ב(
לרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתבקשהבהתאםלכללים
שתקבעהרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגית;הבקשהתכלול,
ביןהשאר,פרטיםבדברהנכסיםהלאמוחשייםהמוטביםשהיו
בבעלותמלאהאוחלקיתשלהמפעלביוםב'בטבתהתשע"ז

)31בדצמבר2016(ר

עלאףהאמורבכלדין,נכסלאמוחשימוטבשמפעל51כטרהוראותשונות )א(
טכנולוגירכשמחברהקשורהיופחתרקכנגדסכוםהגידול
בהכנסההטכנולוגיתהמועדפתבשנתההפחתהלעומתסכום
לשנת הקודמות המס שנות בשתי כאמור הכנסה ממוצע

רכישתור
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הוצאותאשרשימשובייצורהכנסהטכנולוגיתמועדפת )ב(
ינוכוכנגדהכנסהזובלבדר

היהסכוםההכנסההטכנולוגיתהמועדפתקטןמסכום )ג(
הפחתכאמורבסעיףקטן)א(בצירוףסכוםההוצאותכאמור
בסעיףקטן)ב(,יותרההפרשבקיזוז,כהפסד,כנגדההכנסה

הטכנולוגיתהמועדפתהחייבתר

עלאףהאמורבכלדין,זיכויעלמסחוץששולםעל )ד(
הכנסהטכנולוגיתמועדפתשלמפעלטכנולוגי,יותררקכנגד

מסששולםבישראלעלאותההכנסהר

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,יקבע )ה(
ובלבד מוחשי, לא לנכס הכנסה לענייןאופןייחוס כללים

שיעמדובאמותמידהבין־לאומיותלענייןמשטרהמסר

מסלוליהטבות
אחרים

האמורבסימןזהלאיגרעמהטבותאחרותלפיחוקזהר51לר )א(

ועדת באישור האוצר, 51ו,שר בסעיף האמור אף על )ב(
הכספיםשלהכנסת,רשאילקבועהוראותלענייןמעבראו
תיאוםביןמסלולהטבותלפיסימןזהלביןמסלולהטבותמס

אחרלפיחוקזהר

תקופתהזכאות
להטבות

מפעלטכנולוגימועדףמיוחדשהתקיימולגביוכלאלה,יהיה51לאר
תפחת שלא לתקופה זה בסימן כאמור מס להטבות זכאי

מעשרשניםהחלמהשנהשבהניתןאישורהמנהליםכאמור
בפסקה)2(שלהלן:

החברהרכשהנכסלאמוחשימוטבמחברהתושבתחוץ )1(
בסכוםהעולהעל500מיליוןשקליםחדשים;

המנהליםאישרובהחלטהמנומקתבכתבכיהמפעל )2(
יתרוםתרומהמהותיתלפעילותהכלכליתבישראלוישבו

כדילקדםיעדיםלאומייםבמשקהמדינה;

אינם והישגיו המפעל פעילות כי המנהלים מצאו )3(
תואמיםאתהתנאיםכאמורבסעיףזה,רשאיםהםלבטלאת

האישור;

מנומקת בהחלטה תיעשה )3( בפסקה כאמור קביעה )4(
בכתב,לאחרשניתנהלחברהבעלתהמפעלהזדמנותסבירה

לטעוןאתטענותיהר";

בסעיף75ב)א(- )16(

בפסקה)1(,במקום"סעיף25"יבוא"סעיפים24או־25"; )א(

בפסקה)2(,אחרי"הוגשערר"יבוא"לפיסעיף25"ואחרי''החלטהבערר" )ב(
יבוא"הוגשההשגהלפיסעיף24א,רשאיתועדתההשגהלקבועמועדמאוחר
יותרלהחזרתהמענק,ובלבדשלאיהיהמאוחרמתשעיםימיםמיוםמתןהחלטה

בהשגהר";

בתוספתהראשונה,בפרט3,אחרי"בנגב''יבוא"למפעלבשדרותוביישוביעוטף )17(
עזהכמשמעותםבתוספתהשנייהולמפעלבצפוןבאשכולפריפריאלי''ר
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שרהאוצריגישלוועדתהכספיםשלהכנסת,מידישנה,דיווחבנושאיםאלה:81רחובתדיווח

מספרהמפעליםשפנולקבלהטבותלפיסעיפים51כ)א(ו־51כא)א(בשנתהמס )1(
שקדמהלדיווח;

51כ)א( מספרהמפעליםשהמנהליםהחליטולהעניקלהםאישורלפיסעיפים )2(
ו־51כא)א(בשנתהמסשקדמהלדיווח;

אומדןהתועלתהצפויהלמשקמהמפעליםשהמנהליםהחליטולהעניקלהם )3(
אישורלפיסעיפים51כ)א(ו־51כא)א(ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

106

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש''ס-882000,בתוספתהראשונה,בסופהיבוא:82ר

"57רהשקעות הון -

החלטהשלמינהלתהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהלפי )1(
סעיפים75,74,17)א(,75או־75ב)א(לחוקלעידודהשקעותהון,התשי''ט-891959

)בפרטזה-חוקלעידודהשקעותהון(;

החלטהשלמנהלהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהלפיסעיפים )2(
19א,75אאו75ב)א(לחוקלעידודהשקעותהון;

החלטהשלרשותלפיסעיף86לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה )3(
להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-902016ר"

המועדלהתקנת
כללים

כלליםלענייןההגדרה"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"ולענייןהכנסההמיוחסתלייצור83ר
כאמורבפסקה)א(שבסיפהלהגדרה"הכנסהטכנולוגית"שבסעיף51כדלחוקלעידוד
השקעות,כנוסחןבסעיף80)15(,כלליםלענייןההגדרה"רווחהון"שבסעיף51כז)ב(
לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף80)15(וכלליםלענייןאופןייחוסהכנסהלנכס
80)15(,יפורסמועדיוםד'בניסן 51כט)ה(,כנוסחובסעיף לאמוחשיכאמורבסעיף

התשע"ז)31במרס2017(ר

הוראתשעה
לשנים2017עד

2019

בתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר84ר
2019(יקראואתחוקלעידודהשקעותכךשאחריסעיף51כאיבוא:

"שיעורהמסעל
דיבידנדששילמה

חברהבעלתמפעל
מועדףמיוחד

שחברה51כא1ר דיבידנד על לפקודה, 125ב בסעיף האמור אף על
בעלתמפעלמועדףמיוחדשילמהבמישריןלחברתאםשהיא
המס בניכוי חייבת מועדפת בהכנסה שמקורו חוץ, תושב
החלעליה,יחולשיעורמסשל5%;לענייןזה,"חברתאם"-

כמשמעותהבסעיף103יגלפקודהר"

תחילתושלסימןב'3לחוקלעידודהשקעות,כנוסחובסעיף80)15(לחוקזה,ביום85רתחילהותחולה )א(
)1בינואר2017(,ובלבדשנקבעועלידישרהאוצרכלליםלעניין ג'בטבתהתשע"ז
ההגדרה"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"שבסעיף51כדלחוקלעידודהשקעותולעניין
ההגדרה"רווחהון"שבסעיף51כז)ב(לחוקלעידודהשקעותכנוסחןבסעיף80)15(לחוק
זה)בסעיףזה-מועדהתחילה(,והואיחולעלהכנסותורווחיםשנוצרולאחרמועד

התחילהר

ההגדרה"הכנסהמועדפת"שבסעיף51לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף80)8( )ב(
לחוקזה,תחולעלהכנסהמנכסלאמוחשימוטבשלחברהשהיתהזכאיתלהטבותעל
הכנסותממנוביוםכ"דבסיווןהתשע"ו)30ביוני2016(,החלמיוםכ'בתמוזהתשפ"א

)30ביוני2021(ר

חובתדיווחשרהאוצריגישלוועדתהכספיםשלהכנסת,מידישנה,דיווחבנושאיםאלה:81ר

מספרהמפעליםשפנולקבלהטבותלפיסעיפים51כ)א(ו־51כא)א(בשנתהמס )1(
שקדמהלדיווח;

51כ)א( מספרהמפעליםשהמנהליםהחליטולהעניקלהםאישורלפיסעיפים )2(
ו־51כא)א(בשנתהמסשקדמהלדיווח;

אומדןהתועלתהצפויהלמשקמהמפעליםשהמנהליםהחליטולהעניקלהם )3(
אישורלפיסעיפים51כ)א(ו־51כא)א(ר

תיקוןחוקבתיבחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש''ס-882000,בתוספתהראשונה,בסופהיבוא:82ר
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

106
"57רהשקעות הון -

החלטהשלמינהלתהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהלפי )1(
סעיפים75,74,17)א(,75או־75ב)א(לחוקלעידודהשקעותהון,התשי''ט-891959

)בפרטזה-חוקלעידודהשקעותהון(;

החלטהשלמנהלהרשותלהשקעותולפיתוחהתעשייהוהכלכלהלפיסעיפים )2(
19א,75אאו75ב)א(לחוקלעידודהשקעותהון;

החלטהשלרשותלפיסעיף86לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקה )3(
להשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-902016ר"

כלליםלענייןההגדרה"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"ולענייןהכנסההמיוחסתלייצור83ר
כאמורבפסקה)א(שבסיפהלהגדרה"הכנסהטכנולוגית"שבסעיף51כדלחוקלעידוד
השקעות,כנוסחןבסעיף80)15(,כלליםלענייןההגדרה"רווחהון"שבסעיף51כז)ב(
לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף80)15(וכלליםלענייןאופןייחוסהכנסהלנכס
80)15(,יפורסמועדיוםד'בניסן 51כט)ה(,כנוסחובסעיף לאמוחשיכאמורבסעיף

התשע"ז)31במרס2017(ר

המועדלהתקנת
כללים

בתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר84ר
2019(יקראואתחוקלעידודהשקעותכךשאחריסעיף51כאיבוא:

הוראתשעה
לשנים2017עד

2019
"שיעורהמסעל

דיבידנדששילמה
חברהבעלתמפעל

מועדףמיוחד

שחברה51כא1ר דיבידנד על לפקודה, 125ב בסעיף האמור אף על
בעלתמפעלמועדףמיוחדשילמהבמישריןלחברתאםשהיא
המס בניכוי חייבת מועדפת בהכנסה שמקורו חוץ, תושב
החלעליה,יחולשיעורמסשל5%;לענייןזה,"חברתאם"-

כמשמעותהבסעיף103יגלפקודהר"

תחילתושלסימןב'3לחוקלעידודהשקעות,כנוסחובסעיף80)15(לחוקזה,ביום85ר )א(
)1בינואר2017(,ובלבדשנקבעועלידישרהאוצרכלליםלעניין ג'בטבתהתשע"ז
ההגדרה"הכנסהטכנולוגיתמועדפת"שבסעיף51כדלחוקלעידודהשקעותולעניין
ההגדרה"רווחהון"שבסעיף51כז)ב(לחוקלעידודהשקעותכנוסחןבסעיף80)15(לחוק
זה)בסעיףזה-מועדהתחילה(,והואיחולעלהכנסותורווחיםשנוצרולאחרמועד

התחילהר

תחילהותחולה

ההגדרה"הכנסהמועדפת"שבסעיף51לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף80)8( )ב(
לחוקזה,תחולעלהכנסהמנכסלאמוחשימוטבשלחברהשהיתהזכאיתלהטבותעל
הכנסותממנוביוםכ"דבסיווןהתשע"ו)30ביוני2016(,החלמיוםכ'בתמוזהתשפ"א

)30ביוני2021(ר

ס"חהתש"ס,עמ'190;התשע"ז,עמ'123ר 88

ס"חהתשי"ט,עמ'234ר 89

ס"חהתשע"ז,עמ'217ר 90
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הוראותסעיף51כז)א()1(לחוקלעידודהשקעותכנוסחובסעיף80)15(לחוקזה, )ג(
יחולועלנכסלאמוחשימוטבאשרנרכשלאחרמועדהתחילהר

הוראותסעיף51כז)א()2(לחוקלעידודהשקעות,כנוסחובסעיף80)15(לחוקזה, )ד(
יחולועלנכסלאמוחשימוטבאשרנוצראונרכש,לפיהעניין,לאחרמועדהתחילהר

הוראותסעיף51כא1לחוקלעידודהשקעות,כנוסחובסעיף84לחוקזה,יחולו )ה(
עלמפעלמועדףמיוחדאשרהמנהליםאישרואתתכניתוהעסקיתכמשמעותהבסעיף
51כ)א()3(לחוקלעידודהשקעות,כנוסחובסעיף80)11(לחוקזה,בתקופהשמיוםג'
בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(לגבידיבידנד
שמקורובהכנסהמועדפתחייבת,בניכויהמסהחלעליה,אשרהופקהבמהלךתקופת

זכאותלתכניתכאמורשהוגשהלאחרמועדהתחילהר

הוראתמעבר
לענייןעררים

נדוןעררעלהחלטותמינהלתמרכזההשקעותומנהלמרכזההשקעותעלידי86ר )א(
הוועדהשמינוהשריםלפיסעיף25)ב(לחוקלעידודהשקעותכנוסחוערביוםתחילתו
שלחוקזה)בסעיףזה-הוועדה(,וניתנהבעררחוותדעתלשרים,אךהשריםטרם
קיבלובוהחלטהערביוםתחילתושלחוקזה,יראואתחוותהדעתהאמורהכאילו

אושרהבידיהשריםוהיאתיחשבכהחלטתהשריםר

הוגשעררעלהחלטותמינהלתמרכזההשקעותומנהלמרכזההשקעותלשרים )ב(
ערביוםתחילתושלחוקזהלפיסעיף25)א(לחוקלעידודהשקעותכנוסחוערביום
התחילהכאמור,תדוןבוהוועדהבתוךשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,וחוות

הדעתשתיתןתיחשבכהחלטתהשריםר

פרק ח': מסים 

סימן א': שינויים במדיניות המס

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'234

בפקודתמסהכנסה91)בסימןזה-הפקודה(-87ר

בסעיף40ד,בכלמקום,המילה"מחצית"-תימחק; )1(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"נקודתזיכוילפי )2(
סעיף40ד";

)4()ב(,בסופהיבוא"אםהואחברבניאדם,ועלהשיעור בסעיף92)א(,בפסקה )3(
הקבועבסעיפים125ב)1(או125ג)ב(,לפיהעניין,אםהואיחידר";

במקוםסעיף121יבוא: )4(

המסעלהכנסתוהחייבתשליחידבשנתהמסיהיה121ר"שיעורהמסליחיד )א(
כלהלן:

עלכלשקלחדשמ־238,800השקליםהחדשים )1(
הראשונים-31%;

עלכלשקלחדשמ־238,801שקליםחדשיםעד )2(
496,920שקליםחדשים-35%;

עלכלשקלחדשנוסף-47%ר )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(ובכפוףלאמור)ב( )1(
מיגיעה המס לגביהכנסהחייבתבשנת ,)2( בפסקה
יחיד של המס בשנת חייבת הכנסה ולגבי אישית

שמלאולו60שנים,יחולושיעוריםאלה:

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'245ר 91
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השקלים מ־74,640 חדש שקל כל על )א(
החדשיםהראשונים-10%;

עלכלשקלחדשמ־74,641שקליםחדשים )ב(
עד107,040שקליםחדשים-14%;

עלכלשקלחדשמ־107,041שקליםחדשים )ג(
עד171,840שקליםחדשים-20%;

עלכלשקלחדשמ־171,841שקליםחדשים )ד(
עד238,800שקליםחדשים-31%;

)1( בפסקה הקבועים המופחתים השיעורים )2(
לאיחולועלהכנסהשחייביםלגביהבניהולפנקסי

חשבונותולאנוהלולגביהפנקסיםקביליםר";

בסעיף121ב)א(,בכלמקום,במקום"800,000שקליםחדשים"יבוא"640,000שקלים )5(
חדשים"ובמקום"2%"יבוא"3%";

בסעיף124ב,במקום"30%"יבוא"35%"; )6(

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"23%"ר )7(

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'90

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-921963,בסעיף48ב)א(,במקום"25%"88ר
יבוא"השיעורהאמורבסעיף126)א(לפקודתמסהכנסה"ר

הוראותסימןזהיחולועלהכנסהשהופקהביוםתחילתושלחוקזה)להלן-יום89רסימןא'-תחולה
התחילה(ואילךר

סימןא'-הוראות
שעה

2017(יקראואת90ר )31בדצמבר בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח
הפקודה,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה,כך:

בסעיף40ד,בכלמקום- )1(

במקום"מחצית"יבוא"3/4"; )א(

במקום"תובא"יבוא"יובאו"; )ב(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"3/4נקודתזיכוי )2(
לפיסעיף40ד";

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"24%"ר )3(

סימןא'-הוראת
מעברלשנת2017

עלאףהוראותסעיפים87ו־88לחוקזה,נקבעהלנישוםתקופתשומהמיוחדתלפי91ר
סעיף7לפקודה,יחולועלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך
תקופתהשומההמיוחדתשבהחליוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-תקופתהשומה

המיוחדתל־2017(הוראותאלה:

עלהחלקהשווהלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך )1(
תקופתהשומההמיוחדתל־2017כשהיאמוכפלתביחסשביןמספרהימיםשמיום
תחילתתקופתהשומההמיוחדתל־2017עדיוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(
לביןכלימיתקופתהשומההמיוחדתל־2017,יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחו

ערביוםתחילתושלחוקזה;

עליתרתהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת )2(
השומההמיוחדתל־2017יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחובסעיף90)3(לחוק

זהר

השקלים מ־74,640 חדש שקל כל על )א(
החדשיםהראשונים-10%;

עלכלשקלחדשמ־74,641שקליםחדשים )ב(
עד107,040שקליםחדשים-14%;

עלכלשקלחדשמ־107,041שקליםחדשים )ג(
עד171,840שקליםחדשים-20%;

עלכלשקלחדשמ־171,841שקליםחדשים )ד(
עד238,800שקליםחדשים-31%;

)1( בפסקה הקבועים המופחתים השיעורים )2(
לאיחולועלהכנסהשחייביםלגביהבניהולפנקסי

חשבונותולאנוהלולגביהפנקסיםקביליםר";

בסעיף121ב)א(,בכלמקום,במקום"800,000שקליםחדשים"יבוא"640,000שקלים )5(
חדשים"ובמקום"2%"יבוא"3%";

בסעיף124ב,במקום"30%"יבוא"35%"; )6(

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"23%"ר )7(

בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-921963,בסעיף48ב)א(,במקום"25%"88ר
יבוא"השיעורהאמורבסעיף126)א(לפקודתמסהכנסה"ר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-מס'90

הוראותסימןזהיחולועלהכנסהשהופקהביוםתחילתושלחוקזה)להלן-יום89ר
התחילה(ואילךר

סימןא'-תחולה

2017(יקראואת90ר )31בדצמבר בתקופהשמיוםהתחילהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח
הפקודה,לגביהכנסהשהופקהבתקופההאמורה,כך:

סימןא'-הוראות
שעה

בסעיף40ד,בכלמקום- )1(

במקום"מחצית"יבוא"3/4"; )א(

במקום"תובא"יבוא"יובאו"; )ב(

בסעיף40ה,במקום"מחציתנקודתזיכוילפיסעיף40ד"יבוא"3/4נקודתזיכוי )2(
לפיסעיף40ד";

בסעיף126)א(,במקום"25%"יבוא"24%"ר )3(

עלאףהוראותסעיפים87ו־88לחוקזה,נקבעהלנישוםתקופתשומהמיוחדתלפי91ר
סעיף7לפקודה,יחולועלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך
תקופתהשומההמיוחדתשבהחליוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-תקופתהשומה

המיוחדתל־2017(הוראותאלה:

סימןא'-הוראת
מעברלשנת2017

עלהחלקהשווהלהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלך )1(
תקופתהשומההמיוחדתל־2017כשהיאמוכפלתביחסשביןמספרהימיםשמיום
תחילתתקופתהשומההמיוחדתל־2017עדיוםב'בטבתהתשע"ז)31בדצמבר2016(
לביןכלימיתקופתהשומההמיוחדתל־2017,יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחו

ערביוםתחילתושלחוקזה;

עליתרתהכנסתוהחייבתשלהנישוםשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת )2(
השומההמיוחדתל־2017יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחובסעיף90)3(לחוק

זהר

ס"חהתשכ"ג,עמ'156;התשע"ז,עמ'211ר 92
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סימןא'-הוראת
מעברלשנת2018

עלאףהוראותסעיפים87ו־88לחוקזה,נקבעהלחברהתקופתשומהמיוחדתלפי92ר
7לפקודה,יחולועלהכנסתההחייבתשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת סעיף
השומההמיוחדתשבהחליוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018()בסעיףזה-תקופת

השומההמיוחדתל־2018(הוראותאלה:

עלהחלקהשווהלהכנסתההחייבתשלהחברהשהופקהאושנצמחהבמהלך )1(
תקופתהשומההמיוחדתל־2018כשהיאמוכפלתביחסשביןמספרהימיםשמיום
תחילתתקופתהשומההמיוחדתל־2018עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(
לביןכלימיתקופתהשומההמיוחדתל־2018,יחולוהוראותסעיף126לפקודהכנוסחו

בסעיף90)3(לחוקזה;

עליתרתהכנסתההחייבתשלהחברהשהופקהאושנצמחהבמהלךתקופת )2(
)7(87 בסעיף כנוסחו לפקודה 126 סעיף הוראות יחולו ל־2018 המיוחדת השומה

לחוקזהר

סימןא'-הוראת
מעברלעניין

הצמדתסכומים

עלאףהאמורבסעיף120בלפקודה,הסכומיםהנקוביםבסעיף121לפקודהכנוסחו93ר
בסעיף87)4(לחוקזהובסעיף121ב)א(כנוסחובסעיף87)5(לחוקזה,לאיתואמוביום

תחילתושלחוקזהר

סימן ב': מיסוי רווחי חברה

תיקוןפקודת
מסהכנסה-

מס'235

בפקודתמסהכנסה93)בסימןזה-הפקודה(-94ר

בסעיף3,אחריסעיףקטן)ט(יבוא: )1(

בסעיףקטןזה-")ט1( )1(

"בעלמניותמהותי"-כהגדרתובסעיף88;

"דירה"-כהגדרתהבסעיף1לחוקהמכר)דירות(,התשל"ג-941973;

"יתרתזכות"-יתרההניתנתלקיזוזעלפידין,לרבותשטרהוןשהונפק
לתקופהשלעדחמששנים;

"מועדהחיוב"-אחדמאלה:

במשיכתכספיםמחברה-בתוםשנתהמסשלאחרשנתהמס )1(
שבהנמשכו;

בהעמדתנכסלשימוש-בתוםשנתהמסשבההועמדהנכס )2(
לשימוש,ובתוםכלשנהלאחרמכןעדלמועדשבוהושבהנכס;

"משיכהמחברה"-משיכהשלכספיםמחברהעלידיבעלמניותמהותי
אוקרובו,אוהעמדתנכסשלחברהלשימושם,והכולבמישריןאו
בעקיפין,למעטמשיכהאוהעמדהלשימושכאמורהמהווההכנסה

אשרחויבהבמלואהמס;

"משיכהשלכספיםמחברה"-לרבותכלאחדמהמפורטיםלהלן,ובלבד
שלאיראוכמשיכהשלכספיםמחברהסכוםמשיכותמצטבר,שלא
עלהביוםכלשהובשנתהמסוביוםכלשהובשנתהמסשלפניה,

עלמאהאלףשקליםחדשים:

הלוואה,לרבותהשאלהאוכלחובאחר; )1(

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'272ר 93

ס"חהתשל"ג,עמ'196ר 94
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מזומנים,ניירותערך,פיקדונותוכלערובהאחרתשהחברה )2(
העמידהכבטוחהכלשהילטובתבעלהמניותהמהותי;לענייןזה,
"ערובה"-ערבון,ערבות,התחייבותאובטוחהבכלצורהאחרת,

והכולעדלסכוםשהועמדלטובתו;

"נכס"-כלאחדמאלה:

בעל של הפרטיים לצרכיו הוא בה השימוש שעיקר דירה )1(
המניותהמהותי,ולרבותתכולתה;

חפציאמנותאותכשיטים; )2(

כליטיסוכלישיטשעיקרהשימושבהםהואלצרכיוהפרטיים )3(
שלבעלהמניותהמהותי;

ועדת באישור בצו, זה, לעניין האוצר שר שקבע אחר נכס )4(
הכספיםשלהכנסת;

"עלותנכס"-הגבוהמביןאלה:יתרתשוויהרכישהכאמורבסעיף47
לחוקמיסוימקרקעיןבתוספתהפחת,אועלותהנכסבדוחעלהמצב

הכספישלהחברה;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88;

המניות בעל של כהכנסתו החיוב, במועד מחברה, משיכה יראו )2(
המהותי-

מדיבידנד,אםהיורווחיםבחברהובהתאםלחלקובהם;לעניין )א(
זה,"רווחים"-כהגדרתםבסעיף302)ב(לחוקהחברות;

במשיכהשפסקתמשנה)א(אינהחלהעליה,אםמתקיימים )ב(
יחסיעובדמעביד-כהכנסתעבודה;

במשיכהשפסקתמשנה)ב(אינהחלהעליה-כהכנסהמעסק )ג(
אוממשלחיד;

כספיםשהושבולחברהעדמועדהחיובונמשכומחדשבתוךשנתיים )3(
מהמועדשבוהושבו,יראואותם,עדגובההסכוםשנמשךמחדשכאילולא

הושבו,למעטאםנמשכומחדשבאופןחד–פעמי,והוחזרובתוך60ימים;

נכסשהועמדלרשותבעלהמניותהמהותיוהושבלחברהעדמועד )4(
החיוב,ולאחרמכןהועמדלשימושומחדשבתוךשלוששניםמהמועד

שבוהושב,יראואותוכאילולאהושב;

)6()ב()1( )6()א()1(או יתרתזכותשנוכתהמהכנסהכאמורבפסקה )5(
עדגובה נוכתה,יראואותה, חודשיםמהמועדשבו 18 בתוך ונפרעה

הסכוםשנפרע,כאילולאנוכתה;

לענייןחישובההכנסהכאמורבפסקה)2(,יחולוהוראותאלה: )6(

נמשכומהחברהכספים,יראוכהכנסהבמועדהחיוב,אתסכום )א(
משיכתהכספיםבניכויהסכומיםהאמוריםבפסקאותמשנה)1(ו–)2(

שלהלןכשהםבערכימועדהחיוב:

את שביצע המהותי המניות בעל של זכות יתרת )1(
המשיכה,בדוחעלהמצבהכספישלהחברה;

מזומנים,ניירותערך,פיקדונותוכלערובהאחרתשהחברה )2(
העמידהכבטוחהכלשהילטובתבעלהמניותהמהותי;לענייןזה,
"ערובה"-ערבון,ערבות,התחייבותאובטוחהבכלצורהאחרת,

והכולעדלסכוםשהועמדלטובתו;

"נכס"-כלאחדמאלה:

בעל של הפרטיים לצרכיו הוא בה השימוש שעיקר דירה )1(
המניותהמהותי,ולרבותתכולתה;

חפציאמנותאותכשיטים; )2(

כליטיסוכלישיטשעיקרהשימושבהםהואלצרכיוהפרטיים )3(
שלבעלהמניותהמהותי;

ועדת באישור בצו, זה, לעניין האוצר שר שקבע אחר נכס )4(
הכספיםשלהכנסת;

"עלותנכס"-הגבוהמביןאלה:יתרתשוויהרכישהכאמורבסעיף47
לחוקמיסוימקרקעיןבתוספתהפחת,אועלותהנכסבדוחעלהמצב

הכספישלהחברה;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88;

המניות בעל של כהכנסתו החיוב, במועד מחברה, משיכה יראו )2(
המהותי-

מדיבידנד,אםהיורווחיםבחברהובהתאםלחלקובהם;לעניין )א(
זה,"רווחים"-כהגדרתםבסעיף302)ב(לחוקהחברות;

במשיכהשפסקתמשנה)א(אינהחלהעליה,אםמתקיימים )ב(
יחסיעובדמעביד-כהכנסתעבודה;

במשיכהשפסקתמשנה)ב(אינהחלהעליה-כהכנסהמעסק )ג(
אוממשלחיד;

כספיםשהושבולחברהעדמועדהחיובונמשכומחדשבתוךשנתיים )3(
מהמועדשבוהושבו,יראואותם,עדגובההסכוםשנמשךמחדשכאילולא

הושבו,למעטאםנמשכומחדשבאופןחד–פעמי,והוחזרובתוך60ימים;

נכסשהועמדלרשותבעלהמניותהמהותיוהושבלחברהעדמועד )4(
החיוב,ולאחרמכןהועמדלשימושומחדשבתוךשלוששניםמהמועד

שבוהושב,יראואותוכאילולאהושב;

)6()ב()1( )6()א()1(או יתרתזכותשנוכתהמהכנסהכאמורבפסקה )5(
עדגובה נוכתה,יראואותה, חודשיםמהמועדשבו 18 בתוך ונפרעה

הסכוםשנפרע,כאילולאנוכתה;

לענייןחישובההכנסהכאמורבפסקה)2(,יחולוהוראותאלה: )6(

נמשכומהחברהכספים,יראוכהכנסהבמועדהחיוב,אתסכום )א(
משיכתהכספיםבניכויהסכומיםהאמוריםבפסקאותמשנה)1(ו–)2(

שלהלןכשהםבערכימועדהחיוב:

את שביצע המהותי המניות בעל של זכות יתרת )1(
המשיכה,בדוחעלהמצבהכספישלהחברה;
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החברהמתאגידבנקאיבלבד, סכוםהלוואהשנטלה )2(
לתקופהשלשנתייםלפחות,אשרהועברבתוך60ימיםלידי
בעלהמניותהמהותי,ובעלהמניותהמהותיהואשנושאבכל
עלויותההלוואה,ובלבדשהחברהלאהעמידהערובהכנגד

אותההלוואה;

הועמדנכסלשימושבעלהמניותהמהותי,יראוכהכנסתו )ב(
במועדהחיוב,אתעלותהנכסבניכויהסכומיםהאמוריםבפסקאות

משנה)1(ו–)2(שלהלןכשהםבערכימועדהחיוב:

יתרתזכותשלבעלהמניותהמהותיאשרהנכסהועמד )1(
לשימושו,בדוחעלהמצבהכספישלהחברה;

בנכסשהואדירה-יתרתהלוואהמתאגידבנקאיבלבד )2(
שכנגדהשעבודקבועשלהדירה,אםהשעבודהואלתקופה
שלשלוששניםלפחות,שמוטלעלאותהדירהשהועמדה

לשימושבעלהמניותהמהותי;

בגיןהשימושבנכסעדלהשבתולחברה,תיזקףלבעלהמניותהמהותי )7(
הכנסהמסעיף2)2(או)10(,לפיהעניין,בשיעוריםהקבועיםבסעיף121,
לפיהגבוהמביןשוויהשוקבגיןהשימושבנכסאוהשיעורשנקבעלפי
סעיף3)ט()1(לענייןהלוואה,כשהואמוכפלבעלותהנכס,והכולבניכוי

תשלומיםבגיןהשימושבנכסששילםבעלהמניותהמהותי;

הוראותסעיףקטן)ט(יחולועלמשיכהשלכספיםמחברהעדלמועד )8(
החיוב;

לאיראוהלוואהשניתנהלחברהאחרתהמשמשתלתכליתכלכלית )9(
בחברההמקבלתאתההלוואהכמשיכהמחברהבעקיפין,ובלבדשהחברה
המקבלתאינהתאגידשקוף;לענייןפסקתמשנהזו,"תאגידשקוף"-חברה
שהכנסתהאוהכנסתההחייבתמיוחסתלבעליהזכויותבה,למעטאםכל

בעליהזכויותבההןחברותהחייבותבמסלפיסעיף126)א(ר";

אחריסעיף62יבוא: )2(

                    "סימן ב'1: בעל מניות מהותי בחברת מעטים

בעלמניותמהותי
בחברתמעטים

הכנסהחייבתשלחברתמעטיםכמשמעותהבסעיף62,76אר )א(
שאינהחברתמשלחידזרהכהגדרתהבסעיף75ב1,הנובעת
מפעילותשליחידשהואבעלמניותמהותיבהכהגדרתו

בסעיף88,תיחשבכהכנסתושלהיחידכמפורטלהלן:

או ,)2( ,)1(2 סעיף לפי אישית מיגיעה הכנסה )1(
)10(,לפיהעניין-אםהכנסתחברתהמעטיםנובעת
מפעילותהיחידבחברבניאדםאחר,לרבותבצדקשור
לאותוחברבניאדם,כנושאמשרהאוהענקתשירותי
ניהולוכיוצאבאלה,והיחידאוחברתהמעטיםהיו
נושאימשרהבאותוחברבניאדם;הוראותפסקהזו
לאיחולועליחידשהואבעלמניותמהותיבמישרין

אובעקיפין,בחברבניהאדםהאחר;
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הכנסהמיגיעהאישיתלפיסעיף2)2(-אםהכנסת )2(
חברתהמעטיםנובעתמפעילותאותויחידבעבוראדם
אחר,לרבותבעבורצדקשורלאותואדם,והיאמסוג
הפעולותהנעשותבידיעובדבעבורמעסיקו;לענייןזה,
"אדםאחר"-למעטמישהיחידהואבעלמניותמהותי

בו,במישריןאובעקיפין,אושותףבו;

לענייןפסקה)2(,יראואתפעולותהיחידכפעולות )3(
הנעשותבידיעובדבעבורמעסיקו,עלאףכלדיןאו
הסכם,אםמקורןשל70%אויותרמסךכלהכנסתהאו
הכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםבשנתהמס,למעט
הכנסותמיוחדותאורווחיםמיוחדים,הואבשירות
,76 בסעיף כהגדרתו קרובו או היחיד ידי על שניתן
לרבות בעקיפין, או במישרין החברה, עובדי לרבות
באמצעותחברתמעטיםקשורה,לאדםאחדאולקרובו
כהגדרתובסעיף88,במשך30חודשיםלפחות,מתוך
תקופהשלארבעשנים,ובלבדשבתום30החודשים
יראואתפעולותהיחידכפעולותהנעשותבידיעובד
בעבורמעסיקומיוםתחילתמתןהשירות,וזאתלצורך

דיניהמסבלבד;לענייןזה-

"הכנסותמיוחדות"-הכנסותכמשמעותןבסעיף89,
שוויהמכירהכמשמעותובחוקמיסוימקרקעין,

אודיבידנד;

"רווחיםמיוחדים"-רווחהון,שבחכמשמעותובחוק
מיסוימקרקעין,אורווחמדיבידנד;

עלאףהאמורבפסקה)3(,לאיראושירותשניתן )4(
כשירות שותפות, לאותה בשותפות, שותף ידי על

שניתןלאדםאחד;

מעטים חברת על יחולו לא )3( פסקה הוראות )5(
המעסיקהארבעהמועסקיםאויותר;לענייןזה-

הועסקאדםלאיותרמארבעשעותביום )א(
-ייחשבלחצימועסק,ואםהועסקאדםחלק
כיחס ממועסק לחלק ייחשב - המס משנת

תקופתעבודתולשנהשלמה;

)1(ו–)2( אדםוקרובוכהגדרתובפסקאות )ב(
לסעיף88ייחשבולמועסקאחדר

לענייןמקדמותלפיסעיף175,שליחידכאמורבסעיףזה, )ב(
תצורףההכנסהכאמורבסעיףזהלמחזורהעסקאותהמהווה

בסיסלסכוםשלפיומחושבותהמקדמותר

ניתןלגבותאתהמסעלהכנסהלפיסעיףזה,לרבות )ג(
המקדמות,הןמחברתהמעטיםוהןמהיחידר

בסעיףזה- )ד(

הכנסהמיגיעהאישיתלפיסעיף2)2(-אםהכנסת )2(
חברתהמעטיםנובעתמפעילותאותויחידבעבוראדם
אחר,לרבותבעבורצדקשורלאותואדם,והיאמסוג
הפעולותהנעשותבידיעובדבעבורמעסיקו;לענייןזה,
"אדםאחר"-למעטמישהיחידהואבעלמניותמהותי

בו,במישריןאובעקיפין,אושותףבו;

לענייןפסקה)2(,יראואתפעולותהיחידכפעולות )3(
הנעשותבידיעובדבעבורמעסיקו,עלאףכלדיןאו
הסכם,אםמקורןשל70%אויותרמסךכלהכנסתהאו
הכנסתההחייבתשלחברתהמעטיםבשנתהמס,למעט
הכנסותמיוחדותאורווחיםמיוחדים,הואבשירות
,76 בסעיף כהגדרתו קרובו או היחיד ידי על שניתן
לרבות בעקיפין, או במישרין החברה, עובדי לרבות
באמצעותחברתמעטיםקשורה,לאדםאחדאולקרובו
כהגדרתובסעיף88,במשך30חודשיםלפחות,מתוך
תקופהשלארבעשנים,ובלבדשבתום30החודשים
יראואתפעולותהיחידכפעולותהנעשותבידיעובד
בעבורמעסיקומיוםתחילתמתןהשירות,וזאתלצורך

דיניהמסבלבד;לענייןזה-

"הכנסותמיוחדות"-הכנסותכמשמעותןבסעיף89,
שוויהמכירהכמשמעותובחוקמיסוימקרקעין,

אודיבידנד;

"רווחיםמיוחדים"-רווחהון,שבחכמשמעותובחוק
מיסוימקרקעין,אורווחמדיבידנד;

עלאףהאמורבפסקה)3(,לאיראושירותשניתן )4(
כשירות שותפות, לאותה בשותפות, שותף ידי על

שניתןלאדםאחד;

מעטים חברת על יחולו לא )3( פסקה הוראות )5(
המעסיקהארבעהמועסקיםאויותר;לענייןזה-

הועסקאדםלאיותרמארבעשעותביום )א(
-ייחשבלחצימועסק,ואםהועסקאדםחלק
כיחס ממועסק לחלק ייחשב - המס משנת

תקופתעבודתולשנהשלמה;

)1(ו–)2( אדםוקרובוכהגדרתובפסקאות )ב(
לסעיף88ייחשבולמועסקאחדר

לענייןמקדמותלפיסעיף175,שליחידכאמורבסעיףזה, )ב(
תצורףההכנסהכאמורבסעיףזהלמחזורהעסקאותהמהווה

בסיסלסכוםשלפיומחושבותהמקדמותר

ניתןלגבותאתהמסעלהכנסהלפיסעיףזה,לרבות )ג(
המקדמות,הןמחברתהמעטיםוהןמהיחידר

בסעיףזה- )ד(
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"נושאמשרה"-אחדמאלה,לפיהעניין:

בחברה-נושאמשרהכהגדרתובחוקהחברות; )1(

בעמותה-נושאמשרהכהגדרתובסעיף30)א()4( )2(
לחוקהעמותות;

בחברבניאדםאחר-אדםהממלאתפקידמקביל )3(
)1(ו–)2(,ובלבדשלאיראו לאלההמנוייםבפסקאות
שותףבשותפותשאינהנסחרתבבורסהכנושאמשרה

באותהשותפות;

"צדקשור"-כהגדרתובסעיף103ר";

בסעיף77- )3(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

ראההמנהל,כיחברתמעטיםלאחילקהדיבידנדבשיעורשל50% ")א(
לפחותמתוךרווחיהלשנתמספלונית,לבעלימניותיה,עדתוםחמש
שניםלאחרשנתהמסהפלונית,וכירווחיההנצבריםעוליםעלחמישה
מיליוןשקליםחדשים,וישבידהלחלקרווחיהאוחלקמהםבלילהזיק
לקיומוולפיתוחושלעסקה,וכיתוצאתאי־החלוקההיאהימנעותממס
אוהפחתתמס-רשאיהוא,לאחרהתייעצותעםהוועדהשישעליה
הוראהלהלן,ולאחרשניתנהלחברההזדמנותסבירהלהשמיעדבריה,
לתתהוראהלפקידהשומהלנהוגבחלקשלעד50%מרווחיהלשנתהמס,
לאחרשהופחתמהםסכוםהדיבידנדשחילקהמרווחיאותהשנתמס,
כאילוחולקובתורדיבידנדים,ובלבדשלאחרהוראתהמנהללאיפחתו
רווחיההנצבריםלתוםאותהשנהולתוםשנתהמסשקדמהלהוראת

המנהל,משלושהמיליוןשקליםחדשים;לענייןזה-

"רווחיםנצברים"-כללההכנסההחייבתשלהחברה,בתוספתההכנסות
מיסוי לחוק 6 בסעיף כמשמעותו שבח לרבות ממס, הפטורות
מקרקעין,אשרנצברומיוםהתאגדותהועדתוםשנתהמסהפלונית,
בניכויהמסהחלעליהובניכוידיבידנדשהיאחילקהעדתוםשנת
המסהפלונית,ובלבדשסכוםהרווחיםלאיעלהעלסכוםהרווחים

כהגדרתםבסעיף302)ב(לחוקהחברותבתוספתרווחיםשהוונו;

"רווחיהלשנתמספלונית"-רווחיםנצבריםלתוםשנתהמסהפלונית
ובתוספת לה שקדמה המס שנת לתום נצברים רווחים בניכוי

דיבידנדשחולקבשנתהמסהפלוניתר";

סעיףקטן)ג(-בטלר )ב(

נוסףעלהוראותסימןזהיחולוהוראותאלה:95רסימןב'-תחולה

במנייןהתקופההאמורהבסעיף62א)א()3(לפקודה,כנוסחובסעיף94)2(לחוק )1(
זה,לענייןפעולותהנעשותבידיעובדבעבורמעסיקו,תימנהגםהתקופהשלפנייום

תחילתושלחוקזה;

https://www.prisha.co.il/



279 ספרהחוקים2592,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

הוראותסעיף77לפקודה,כנוסחובסעיף94)3(לחוקזה,יחולומיוםתחילתושל )2(
חוקזהעלרווחיהשלחברה,לרבותרווחיםשנצברועדליוםתחילתושלחוקזה,ורשאי
המנהללתתהוראותכאמורבסעיף77)א(האמור,לגבישנותמסשקדמוליוםתחילתו
שלחוקזה,ובלבדשחלפולגבישניםאלהחמששניםלאחרשנתמספלוניתשלגביה

רשאיהמנהללתתהוראותכאמורר

סימןב'-הוראות
מעבר

הוראותסעיף3)ט1(לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,לאיחולועליתרת96ר )א(
נכוןליוםב'בטבתהתשע"ז החברה הרשומהבמאזן כספיםמחברה, משיכותשל

)31בדצמבר2016(,ובלבדשהיתרההאמורה,הושבהלחברהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח
)31בדצמבר2017(;עליתרתהמשיכותשהושבה,כאמוריחולוהוראותאלה:

עליתרתמשיכותשלכספיםשנוצרהלפנייוםי"טבטבתהתשע"ג)1בינואר )1(
2013(,יחולהדיןשחלערביוםתחילתושלחוקזה;

עליתרתמשיכותשלכספיםשנוצרהביוםי"טבטבתהתשע"ג)1בינואר )2(
2013(ואילך,יחולוהוראותסעיף3)ט(ר

הוראותסעיף3)ט1(לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,יחולועלנכסמסוג )ב(
דירהשהועמדלשימושבעלהמניותהמהותיערביוםתחילתושלחוקזה,כמפורט

בפסקאות)1(עד)4(שלהלן,לפיבחירתושלבעלהמניותהמהותי:

בחרבעלהמניותהמהותילהשיבאתהדירהבאופןמלאלרשותהחברה, )1(
עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,לאיחולועליוהוראותסעיף3)ט1(
לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,ואולםבגיןהשימושבדירהמיוםתחילתו
שלחוקזהועדהשבתהתיזקףלבעלהמניותהמהותיהכנסהמסעיף2)2(או)10(,
לפיהעניין,בשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודה,לפיהגבוהמביןשוויהשוק
בגיןהשימושבנכס,אוהשיעורשנקבעלפיסעיף3)ט()1(לענייןהלוואהכשהוא
מוכפלבעלותהנכס,והכולבניכויתשלומיםבגיןהשימושבנכסששילםבעל

המניותהמהותי;

בחרבעלהמניותהמהותילהמשיךולהשתמשבדירה,יחולהאמורבסעיף )2(
3)ט1(לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,ויראואתמועדהחיובביוםכ"ג

בטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(;

בחרבעלהמניותהמהותילהעביראתהדירהלבעלותועדיוםכ"גבטבת )3(
התשע"ט)31בדצמבר2018(יחולוהוראותאלה:

יראואתהעברתהדירהכהכנסתושלבעלהמניותהמהותי,כאמור )א(
בפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן:

סכוםההכנסהיהיהבגובהיתרתשוויהרכישהבידיהחברה )1(
לפיחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-951963)בסעיףזה
-חוקמיסוימקרקעין(,ביוםההעברה,אויתרתהמחירהמקורי,לפי
העניין,והכולבניכויהסכוםהאמורבסעיף3)ט1()6()ב()2(לפקודה,
הניתנת זכות יתרת סכום ובניכוי לחוקזה, )1(94 בסעיף כנוסחו

להיפרעעלפידין;

לענייןסיווגההכנסהיחולוהוראותסעיף3)ט1()2(לפקודה, )2(
כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה;

הוראותסעיף77לפקודה,כנוסחובסעיף94)3(לחוקזה,יחולומיוםתחילתושל )2(
חוקזהעלרווחיהשלחברה,לרבותרווחיםשנצברועדליוםתחילתושלחוקזה,ורשאי
המנהללתתהוראותכאמורבסעיף77)א(האמור,לגבישנותמסשקדמוליוםתחילתו
שלחוקזה,ובלבדשחלפולגבישניםאלהחמששניםלאחרשנתמספלוניתשלגביה

רשאיהמנהללתתהוראותכאמורר

הוראותסעיף3)ט1(לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,לאיחולועליתרת96ר )א(
נכוןליוםב'בטבתהתשע"ז החברה הרשומהבמאזן כספיםמחברה, משיכותשל

)31בדצמבר2016(,ובלבדשהיתרההאמורה,הושבהלחברהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח
)31בדצמבר2017(;עליתרתהמשיכותשהושבה,כאמוריחולוהוראותאלה:

סימןב'-הוראות
מעבר

עליתרתמשיכותשלכספיםשנוצרהלפנייוםי"טבטבתהתשע"ג)1בינואר )1(
2013(,יחולהדיןשחלערביוםתחילתושלחוקזה;

עליתרתמשיכותשלכספיםשנוצרהביוםי"טבטבתהתשע"ג)1בינואר )2(
2013(ואילך,יחולוהוראותסעיף3)ט(ר

הוראותסעיף3)ט1(לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,יחולועלנכסמסוג )ב(
דירהשהועמדלשימושבעלהמניותהמהותיערביוםתחילתושלחוקזה,כמפורט

בפסקאות)1(עד)4(שלהלן,לפיבחירתושלבעלהמניותהמהותי:

בחרבעלהמניותהמהותילהשיבאתהדירהבאופןמלאלרשותהחברה, )1(
עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,לאיחולועליוהוראותסעיף3)ט1(
לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,ואולםבגיןהשימושבדירהמיוםתחילתו
שלחוקזהועדהשבתהתיזקףלבעלהמניותהמהותיהכנסהמסעיף2)2(או)10(,
לפיהעניין,בשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודה,לפיהגבוהמביןשוויהשוק
בגיןהשימושבנכס,אוהשיעורשנקבעלפיסעיף3)ט()1(לענייןהלוואהכשהוא
מוכפלבעלותהנכס,והכולבניכויתשלומיםבגיןהשימושבנכסששילםבעל

המניותהמהותי;

בחרבעלהמניותהמהותילהמשיךולהשתמשבדירה,יחולהאמורבסעיף )2(
3)ט1(לפקודה,כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה,ויראואתמועדהחיובביוםכ"ג

בטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(;

בחרבעלהמניותהמהותילהעביראתהדירהלבעלותועדיוםכ"גבטבת )3(
התשע"ט)31בדצמבר2018(יחולוהוראותאלה:

יראואתהעברתהדירהכהכנסתושלבעלהמניותהמהותי,כאמור )א(
בפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן:

סכוםההכנסהיהיהבגובהיתרתשוויהרכישהבידיהחברה )1(
לפיחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-951963)בסעיףזה
-חוקמיסוימקרקעין(,ביוםההעברה,אויתרתהמחירהמקורי,לפי
העניין,והכולבניכויהסכוםהאמורבסעיף3)ט1()6()ב()2(לפקודה,
הניתנת זכות יתרת סכום ובניכוי לחוקזה, )1(94 בסעיף כנוסחו

להיפרעעלפידין;

לענייןסיווגההכנסהיחולוהוראותסעיף3)ט1()2(לפקודה, )2(
כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה;

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 95
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עלאףהאמורבחוקמיסוימקרקעין,מכירתהדירהבידיהחברה )ב(
לבעלהמניותהמהותי)בסעיףזה-יוםההעברה(לאתחויבבמסשבח

בידיהחברהובמסרכישהבידיבעלהמניותהמהותי;

במכירתהדירהעלידיבעלהמניותהמהותי,יחולוהוראותאלה: )ג(

בידי הרכישה שווי יתרת יהיה הדירה של הרכישה שווי )1(
החברהלפיחוקמיסוימקרקעין;

יוםהרכישהשלהדירהיהיהיוםהרכישהשלהדירהבידי )2(
החברהלפיחוקמיסוימקרקעין;

עלאףהאמורבסעיף48א)ב(לחוקמיסוימקרקעין,עלהשבח )3(
הריאלישעדיוםההעברהיחולחיובבמסבשיעורהמסהגבוהביותר
הקבועבסעיף121לפקודה,ועליתרתהשבחהריאלישמיוםההעברה
ועדליוםהמכירה,יחולמסבשיעורהקבועבסעיף48א)ב()1(;ואולם

היתההחברהחברהמשפחתיתמיוםהתאגדותהועדיוםההעברה,
שביקשה ההעברה יום ועד התאגדותה מיום בית חברת או
שהכנסתהתיחשבכהכנסתםשלחבריהחברהמיוםהתאגדותה
יחידים הם ההעברה במועד מניותיה ושבעלי העברה, יום ועד
בלבד-יחולושיעוריהמסהקבועיםבסעיף48א)ב(או)ב1(לחוק

מיסוימקרקעין;

במכירתהדירהלאיחולוהוראותפרקחמישי1לחוקמיסוי )4(
מקרקעין;

בגיןהשימושבדירההחלביוםתחילתושלחוקזהועדלהעברתה )ד(
לבעלהמניותהמהותי,תיזקףלבעלהמניותהמהותיהכנסהמסעיף2)2(
או)10(,לפיהעניין,בשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודה,לפיהגבוה
מביןשוויהשוקבגיןהשימושבנכס,אוהשיעורשנקבעלפיסעיף3)ט()1(
לענייןהלוואה,כשהואמוכפלבעלותהנכס,והכולבניכויתשלומיםבגין

השימושבנכסששילםבעלהמניותהמהותי;

עלאףהאמורבפסקה)3(,בחרבעלהמניותהמהותילשלםאתמסהשבח )4(
ביוםההעברה,יחולוהוראותאלה:

יראואתהעברתהדירהכהכנסתושלבעלהמניותהמהותי,כאמור )א(
בפסקאותמשנה)1(ו–)2(שלהלן:

סכוםההכנסהיהיהבגובהיתרתשוויהרכישהבידיהחברה )1(
לפיחוקמיסוימקרקעיןביוםההעברה,אויתרתהמחירהמקורי,לפי
העניין,והכולבניכויהסכוםהאמורבסעיף3)ט1()6()ב()2(לפקודה,
הניתנת זכות יתרת סכום ובניכוי לחוקזה, )1(94 בסעיף כנוסחו

להיפרעעלפידין;

לענייןסיווגההכנסהיחולוהוראותסעיף3)ט1()2(,לפקודה, )2(
כנוסחובסעיף94)1(לחוקזה;

ושווי ההעברה יום יהיה מקרקעין מיסוי חוק לפי המכירה יום )ב(
המכירהיהיההשווילפיהוראותסעיף17לחוקמיסוימקרקעין;

מכירתהדירהבידיהחברהלבעלהמניותהמהותילאתחויבבמס )ג(
רכישהבידיבעלהמניותהמהותי;
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במס החייב מקרקעין, מיסוי לחוק 48א)א( בסעיף האמור אף על )ד(
בגיןהשבחהריאליבמכירתהדירהבידיהחברהלבעלהמניותהמהותי
יהיהבעלהמניותהמהותי,בשיעורהמסהגבוהביותרהקבועבסעיף
121לפקודה;לענייןשיעוריהמס,היתההחברהחברהמשפחתיתמיום
התאגדותהועדליוםההעברה,אוחברתביתמיוםהתאגדותהועדליום
ההעברהשביקשהשהכנסתהתיחשבכהכנסתםשלחבריהחברהמיום
התאגדותהועדיוםהעברה,ושבעלימניותיהבמועדההעברההםיחידים
48א)ב(או)ב1(לחוקמיסוי בלבד,יחולושיעוריהמסהקבועיםבסעיף

מקרקעין;

במכירתהדירהבידיבעלהמניותהמהותי,יוםהרכישהיהיהיום )ה(
ההעברהושוויהרכישהיהיהשוויהמכירהלפיחוקמיסוימקרקעיןביום

ההעברה;

בגיןהשימושבדירהמיוםתחילתושלחוקזהועדלהעברתהלבעל )ו(
המניותהמהותי,תיזקףלבעלהמניותהמהותיהכנסהמסעיף2)2(או)10(,
לפיהעניין,בשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודה,לפיהגבוהמביןשווי
השוקבגיןהשימושבנכס,אוהשיעורשנקבעלפיסעיף3)ט()1(לעניין
הלוואה,כשהואמוכפלבעלותהנכס,והכולבניכויתשלומיםבגיןהשימוש

בנכסששילםבעלהמניותהמהותיר

לענייןסעיףקטן)ב()3(ו–)4(- )ג(

"יתרתהשבחהריאלי"-ההפרששביןהשבחהריאלילביןהשבחהריאליעד
יוםההעברה;

"שבחריאליעדיוםההעברה"-החלקמהשבחהריאלישיחסולכללהשבח
הריאליהואכיחסשביןהתקופהשמיוםהרכישהועדיוםההעברהלבין

התקופהשמיוםהרכישהועדיוםהמכירהר

הוראותסעיף71לחוקמיסוימקרקעיןלאיחולועלנכסמסוגדירהשהועמד )ד(
לשימושבעלהמניותהמהותיבשנתהמס2015ואילךר

הוראותחוקמיסוימקרקעין,לרבותלענייןהצהרותושומה,יחולועלמכירותלפי )ה(
סעיףקטן)ב()3(או)4(ר

עלאףהאמורבסעיף64א)ב()1(לפקודה,חברהמשפחתיתזכאיתלהודיעלפקיד )ו(
שומהעדיוםד'בשבטהתשע"ז)31בינואר2017(עלחזרתהמבקשתהלהיחשבכחברה

משפחתיתבשנתהמס2017ר

לכלמונחבסעיףזהתהיההמשמעותהנודעתלובפקודתמסהכנסהאובחוק )ז(
מיסוימקרקעין,לפיהענייןר

סימןב'-הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף125ב)2(ו–)3(לפקודה,שיעורהמסעלהכנסהמדיבידנד97ר )א(
בידייחידשהואבעלמניותמהותי,אובידיחברהמשפחתיתשהנישום,כמשמעותו
בסעיף64אלפקודההואבעלמניותמהותי,במישריןאובעקיפין,בחברהששילמהאת
הדיבידנד,כאמורבאותםסעיפים,שמקורוברווחיםשנצברועדיוםב'בטבתהתשע"ז
121ב 25%,ולאיחולועלהדיבידנדהאמורהוראותסעיף 2016(יהיה )31בדצמבר

לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

במס החייב מקרקעין, מיסוי לחוק 48א)א( בסעיף האמור אף על )ד(
בגיןהשבחהריאליבמכירתהדירהבידיהחברהלבעלהמניותהמהותי
יהיהבעלהמניותהמהותי,בשיעורהמסהגבוהביותרהקבועבסעיף
121לפקודה;לענייןשיעוריהמס,היתההחברהחברהמשפחתיתמיום
התאגדותהועדליוםההעברה,אוחברתביתמיוםהתאגדותהועדליום
ההעברהשביקשהשהכנסתהתיחשבכהכנסתםשלחבריהחברהמיום
התאגדותהועדיוםהעברה,ושבעלימניותיהבמועדההעברההםיחידים
48א)ב(או)ב1(לחוקמיסוי בלבד,יחולושיעוריהמסהקבועיםבסעיף

מקרקעין;

במכירתהדירהבידיבעלהמניותהמהותי,יוםהרכישהיהיהיום )ה(
ההעברהושוויהרכישהיהיהשוויהמכירהלפיחוקמיסוימקרקעיןביום

ההעברה;

בגיןהשימושבדירהמיוםתחילתושלחוקזהועדלהעברתהלבעל )ו(
המניותהמהותי,תיזקףלבעלהמניותהמהותיהכנסהמסעיף2)2(או)10(,
לפיהעניין,בשיעוריםהקבועיםבסעיף121לפקודה,לפיהגבוהמביןשווי
השוקבגיןהשימושבנכס,אוהשיעורשנקבעלפיסעיף3)ט()1(לעניין
הלוואה,כשהואמוכפלבעלותהנכס,והכולבניכויתשלומיםבגיןהשימוש

בנכסששילםבעלהמניותהמהותיר

לענייןסעיףקטן)ב()3(ו–)4(- )ג(

"יתרתהשבחהריאלי"-ההפרששביןהשבחהריאלילביןהשבחהריאליעד
יוםההעברה;

"שבחריאליעדיוםההעברה"-החלקמהשבחהריאלישיחסולכללהשבח
הריאליהואכיחסשביןהתקופהשמיוםהרכישהועדיוםההעברהלבין

התקופהשמיוםהרכישהועדיוםהמכירהר

הוראותסעיף71לחוקמיסוימקרקעיןלאיחולועלנכסמסוגדירהשהועמד )ד(
לשימושבעלהמניותהמהותיבשנתהמס2015ואילךר

הוראותחוקמיסוימקרקעין,לרבותלענייןהצהרותושומה,יחולועלמכירותלפי )ה(
סעיףקטן)ב()3(או)4(ר

עלאףהאמורבסעיף64א)ב()1(לפקודה,חברהמשפחתיתזכאיתלהודיעלפקיד )ו(
שומהעדיוםד'בשבטהתשע"ז)31בינואר2017(עלחזרתהמבקשתהלהיחשבכחברה

משפחתיתבשנתהמס2017ר

לכלמונחבסעיףזהתהיההמשמעותהנודעתלובפקודתמסהכנסהאובחוק )ז(
מיסוימקרקעין,לפיהענייןר

עלאףהאמורבסעיף125ב)2(ו–)3(לפקודה,שיעורהמסעלהכנסהמדיבידנד97ר )א(
בידייחידשהואבעלמניותמהותי,אובידיחברהמשפחתיתשהנישום,כמשמעותו
בסעיף64אלפקודההואבעלמניותמהותי,במישריןאובעקיפין,בחברהששילמהאת
הדיבידנד,כאמורבאותםסעיפים,שמקורוברווחיםשנצברועדיוםב'בטבתהתשע"ז
121ב 25%,ולאיחולועלהדיבידנדהאמורהוראותסעיף 2016(יהיה )31בדצמבר

לפקודה,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

סימןב'-הוראת
שעה
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ההכנסהמדיבידנדשולמהעלידיהחברהמחלקתהדיבידנדוהתקבלה )1(
בידימקבלהבתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםי'בתשרי

התשע"ח)30בספטמבר2017(;

בכלאחתמשנותהמס2017עד2019,הסכוםהכוללשלהכנסתעבודה, )2(
דמיניהול,הפרשיהצמדהאוריביתותשלומיםאחריםששולמולמקבלההכנסה
מדיבידנדעלידיהחברהמחלקתהדיבידנד,במישריןאובעקיפין,בהפחתת
ההכנסהמדיבידנדשחויבהבמסלפיסעיףזה,לאפחתמממוצעסכוםהתשלומים
כאמורששולמולועלידיהחברההאמורה,במישריןאובעקיפין,בשנותהמס

2015ו־2016ר

הוראותסעיף92)א()4()ב(לפקודהלאיחולועלדיבידנדשחלותעליוהוראותסעיף )ב(
קטן)א(ר

סימן ג': מיסוי חברי קיבוץ

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'236

בפקודתמסהכנסה96)בסימןזה-הפקודה(-98ר

לפניסעיף54,בכותרתסימןא',בסופהיבוא"שיתופייםאומתחדשים"; )1(

בסעיף54,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסימןזה- ")א(

"חבר"-לענייןקיבוץשיתופי-יחיד,שעלפיתקנוןהקיבוץחלולגביו
חובותוזכויותחברקיבוץ,בגמרשנתהמס,לרבותמועמדלחברות,
ולענייןקיבוץמתחדש-יחידכאמורשמלאולו21שנים,למעטחבר

בעצמאותכלכלית,כמשמעותובתקנה10לתקנותערבותהדדית;

"קיבוץמתחדש"-אחדמאלה:

אגודהשסווגהכ"קיבוץמתחדש"בהתאםלתקנותסוגיאגודות )1(
שיתופיות,ויראואגודהכאמורכקיבוץמתחדשהחלמשנתהמס
שבמרביתההיאסווגהכאמוראושבמרביתההיתהבתוקףהוראה
בתקנונהבאחדמהענייניםהמפורטיםבתקנה2)5()ב(לתקנותסוגי

אגודותשיתופיות,לפיהמוקדם;

המס, שנת לפני בקשה, למנהל הגיש אשר שיתופי קיבוץ )2(
שיחולועליוהוראותהחלותלפיסימןזהעלקיבוץמתחדש;הגיש

קיבוץשיתופיבקשהכאמור,לאיהיהרשאילחזורבוממנה;

"קיבוץשיתופי"-אגודהשסווגהכ"קיבוץשיתופי"בהתאםלתקנותסוגי
אגודותשיתופיות,למעטאגודהכאמורשהתקייםלגביההאמור

בפסקה)2(להגדרה"קיבוץמתחדש";

)סוגי השיתופיות האגודות תקנות - שיתופיות" אגודות סוגי "תקנות
אגודות(,התשנ"ו-971995;

"תקנותערבותהדדית"-תקנותהאגודותהשיתופיות)ערבותהדדית
בקיבוץמתחדש(,התשס"ו-982005ר";

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'274ר 96

ק"תהתשנ"ו,עמ'246ר 97

ק"תהתשס"ו,עמ'190ר 98
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במקוםסעיף55יבוא: )3(

"שומתקיבוץ
שיתופיוחבריו

שומתםשלקיבוץשיתופיושלכלחבריותיעשה,על55ר )א(
אףהאמורבפקודהזו,לפיהוראותסימןזהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שומתושלחברקיבוץ )ב(
שיתופיעלהכנסהשהואלאהעבירלקיבוץ,לאתיעשהלפי
הוראותסימןזה,ובשומהכאמורלאיובאובחשבוןשיעורי
המסונקודותהזיכויאשרהובאובחשבוןבשומתושלהקיבוץ

וכןהפסדיושלהקיבוץר";

בסעיף56,במקום"שנתןקיבוץ"יבוא"שנתןקיבוץשיתופי"; )4(

בסעיף57- )5(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"המסבקיבוץשיתופי"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

קיבוץשיתופייגישדוחכאמורבסעיף131,באופןמקוון,ובופירוט ")ג(
הכנסתור";

בסעיף58,במקום"קיבוץ"יבוא"קיבוץשיתופי"; )6(

בסעיף58א- )7(

בכותרתהשוליים,במקום"לחברקיבוץ"יבוא"לחברקיבוץשיתופי"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחריההגדרה"חברקיבוץ"יבוא: )ב(

""קיבוץ"-קיבוץשיתופי;";

לפניכותרתסימןב'בפרקהשניבחלקד'יבוא: )8(

"המסבקיבוץ
מתחדש

בסעיףזה-60אר )א(

"הכנסהחייבתשלקיבוץמתחדש"-הכנסתוהחייבת
ההכנסות כלל לרבות מתחדש, קיבוץ של
החייבותבמסאצליחידשהופקועלידיחבר
הקיבוץ, במסגרת מעבודתו שאינן הקיבוץ
יחיד אצל ממס הפטור ההכנסה חלק ולרבות
אשרלאהועברלחברהקיבוץשהפיקהכנסהזו,

ויחולולענייןזההוראותאלה:

הכנסהשהובאהבחשבוןהכנסתוהחייבת )1(
שלהקיבוץהמתחדשוניתנהכתקציבחברלא
תובאבחשבוןבשניתבחישובהכנסתוהחייבת

שלהקיבוץ;

עבודתחברהקיבוץהמתחדשבעבורחבר )2(
אחרבאותוקיבוץלאתיחשבכעבודהבמסגרת

הקיבוץ;

מההכנסההחייבתשלהקיבוץהמתחדש )3(
יופחתוניכוייםלקופותגמל,קרנותהשתלמות

וביטוחיחייםעלפידין;

במקוםסעיף55יבוא: )3(

"שומתקיבוץ
שיתופיוחבריו

שומתםשלקיבוץשיתופיושלכלחבריותיעשה,על55ר )א(
אףהאמורבפקודהזו,לפיהוראותסימןזהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שומתושלחברקיבוץ )ב(
שיתופיעלהכנסהשהואלאהעבירלקיבוץ,לאתיעשהלפי
הוראותסימןזה,ובשומהכאמורלאיובאובחשבוןשיעורי
המסונקודותהזיכויאשרהובאובחשבוןבשומתושלהקיבוץ

וכןהפסדיושלהקיבוץר";

בסעיף56,במקום"שנתןקיבוץ"יבוא"שנתןקיבוץשיתופי"; )4(

בסעיף57- )5(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"המסבקיבוץשיתופי"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

קיבוץשיתופייגישדוחכאמורבסעיף131,באופןמקוון,ובופירוט ")ג(
הכנסתור";

בסעיף58,במקום"קיבוץ"יבוא"קיבוץשיתופי"; )6(

בסעיף58א- )7(

בכותרתהשוליים,במקום"לחברקיבוץ"יבוא"לחברקיבוץשיתופי"; )א(

בסעיףקטן)ג(,אחריההגדרה"חברקיבוץ"יבוא: )ב(

""קיבוץ"-קיבוץשיתופי;";

לפניכותרתסימןב'בפרקהשניבחלקד'יבוא: )8(

"המסבקיבוץ
מתחדש

בסעיףזה-60אר )א(

"הכנסהחייבתשלקיבוץמתחדש"-הכנסתוהחייבת
ההכנסות כלל לרבות מתחדש, קיבוץ של
החייבותבמסאצליחידשהופקועלידיחבר
הקיבוץ, במסגרת מעבודתו שאינן הקיבוץ
יחיד אצל ממס הפטור ההכנסה חלק ולרבות
אשרלאהועברלחברהקיבוץשהפיקהכנסהזו,

ויחולולענייןזההוראותאלה:

הכנסהשהובאהבחשבוןהכנסתוהחייבת )1(
שלהקיבוץהמתחדשוניתנהכתקציבחברלא
תובאבחשבוןבשניתבחישובהכנסתוהחייבת

שלהקיבוץ;

עבודתחברהקיבוץהמתחדשבעבורחבר )2(
אחרבאותוקיבוץלאתיחשבכעבודהבמסגרת

הקיבוץ;

מההכנסההחייבתשלהקיבוץהמתחדש )3(
יופחתוניכוייםלקופותגמל,קרנותהשתלמות

וביטוחיחייםעלפידין;
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"טובתהנאה"-לרבותבכסף,בשווהכסף,במוצראו
בשירות;

-הכנסה מתחדש" קיבוץ של חייבת הכנסה "יתרת
חייבתשלקיבוץמתחדשבניכויסךכלתקציבי

החברהמגולמים;

"תקציבחבר"-סכומיםשקיבלחברקיבוץמתחדש,
אושקיבלקרובושאינוחברבשלהיותוקרובו,
ולרבותכלטובתהנאההחייבתבמסעלפידין,
שניתנהלועלידימעבידואועלידיהקיבוץ
הניתנתעלידי הנאה המתחדש,למעטטובת
הקיבוץלכללחבריו,וכןלמעטסכומיםפטורים
חבר אותו בגין התקבלו אשר יחיד אצל ממס
אצלהקיבוץ;לענייןזה,להכנסההפטורהממס
שמקורהבנכסיהקיבוץהמתחדשלאייוחספטור

נוסףאצלחברבתקציבו;

דמי בתוספת חבר תקציב - מגולם" חבר "תקציב
ביטוחלפיחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-1995,ודמיביטוחבריאותכמשמעותם
בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-991994,
שהיהמתחייבבהםהחברבגיןרכיביהתקציב
עליו שהיה המס סכום ובתוספת המגולם,
לשלםכדישיוותרלותקציבחבר,כאילוהיתה
זוהכנסתוהיחידה;חישובתוספתסכוםהמס,
דמיהביטוחהלאומיודמיביטוחבריאותכאמור
נצמחה או שהופקה להכנסה בהתאם ייעשה

בידיאותוחבר,ושיעוריהמסהחליםלגביהר

שומתםשלקיבוץמתחדשושלכלחבריותיעשה,)ב( )1(
עלאףהאמורבפקודהזו,לפיהוראותסעיףזהר

עלאףהאמורבפסקה)1(,שומתושלחברקיבוץ )2(
מתחדשעלהכנסהשלאדווחהעלידיהחברלקיבוץ,
לאתיעשהלפיהוראותסעיףזה,ובשומהזולאיובאו
הובאו אשר הזיכוי ונקודות המס שיעורי בחשבון
וכןהפסדיו הקיבוץהמתחדש בשומתושל בחשבון

שלהקיבוץר

חברקיבוץמתחדשאשראלמלאהיהחברקיבוץ )3(
היהחייבבניהולפנקסיחשבונותלפיסעיף130ובהגשת
דוחלפיסעיף131,יהיהחייבבניהולפנקסיחשבונות
ובהגשתדוחכאמורבאותםסעיפים,ובלבדשחישוב
שדיווח והכנסות החבר תקציב בגין ותשלומו המס

לקיבוץהמתחדשייעשובמסגרתשומתהקיבוץר

ס"חהתשנ"ד,עמ'156ר 99

https://www.prisha.co.il/



285 ספרהחוקים2592,כ"טבכסלוהתשע"ז,2016ר12ר29

חברקיבוץמתחדשאשרלאדיווחלקיבוץעל )4(
מלואהכנסותיו,יהיהחייבבהגשתדוחלפיסעיף131
עלמלואהכנסותיו,לרבותהחלקהמיוחסלוביתרת
הכנסתוהחייבתשלהקיבוץהמתחדשוחלקוברווחים
החייביםבמסבשנתהמסעלידיהקיבוץ;לצורךחישוב
בגין ששולם המס בחשבון יובא במס החיוב יתרת

הכנסתחברהקיבוץר

קיבוץמתחדשישלםמסהשווהלסךכלהמסשחבריו )ג(
היוחייביםלשלם,אילוהכנסתוהחייבתשלהקיבוץהיתה

מיוחסתלחבריהקיבוץבהתאםלהוראותאלה:

לכלאחדמחבריהקיבוץהמתחדשייוחסתקציבו )1(
המגולם,בהתאםלהכנסהשהופקהאונצמחהבידי

אותוחבר,ושיעוריהמסהחליםלגביה;

המתחדש, הקיבוץ של החייבת הכנסתו יתרת )2(
הקיבוץ מחברי אחד לכל תיוחס הפסדים, לרבות
או נצמחה כאילו זה לעניין ויראו שווים, בחלקים
מהחברים אחד כל אצל האמורה ההכנסה הופקה
בהתאםלמקורותההכנסהושיעוריהמסהחליםלגבי

ההכנסהאצלהחברר

קיבוץמתחדשיגיש,באופןמקוון,דוחלפיסעיף)ד( )1(
131,ויצרףלוהצהרה,בטופסשקבעהמנהל,הכוללת
החלק את הקיבוץ, חברי של ומענם שמותיהם את
לוזכאיכלאחדמהםבהכנסתוהחייבתשלהקיבוץ
המתחדש,עלפימקורותההכנסהכאמור,ואתשיעור

המסהמיוחסלכלאחדמהםר

את )1( פסקה לפי שהוגשה הצהרה כללה לא )2(
מלואהפרטיםהנדרשיםבאותהפסקהלגביחברפלוני
שלהקיבוץהמתחדשוהמצוייםבידיעתושלהקיבוץ,
יראואתאותוקיבוץכמישחייבבתשלוםשיעורהמס
המרבילפיסעיפים121ו־121בעלחלקושלאותוחבר
ביתרתהכנסתוהחייבתשלהקיבוץובתוספתהרווחים
החייביםבמסששולמולחברבאותהשנה;טעןהקיבוץ
לפי שהגיש שהצהרה כך על ידע לא כי המתחדש
פסקה)1(לאכללהאתמלואהפרטיםהנדרשים-עליו

הראיהר

שומתקיבוץ
מתחדשושומת

חבריולפיהחלטת
הקיבוץ

בסעיףזה,"הכנסהשלחברקיבוץמתחדש"-הכנסתו60בר )א(
שלחברקיבוץמתחדש,למעטחלקההכנסהשמקורובנכסי

הקיבוץר

עלאףהאמורבסעיף60א,שומותיהםשלקיבוץ)ב( )1(
מתחדשוחבריויהיובהתאםלהוראותסעיףזה,ובלבד
החליטה המתחדש הקיבוץ של הכללית שהאסיפה

כאמורוניתנההסכמתםבכתבשלרובחבריהקיבוץר

חברקיבוץמתחדשאשרלאדיווחלקיבוץעל )4(
מלואהכנסותיו,יהיהחייבבהגשתדוחלפיסעיף131
עלמלואהכנסותיו,לרבותהחלקהמיוחסלוביתרת
הכנסתוהחייבתשלהקיבוץהמתחדשוחלקוברווחים
החייביםבמסבשנתהמסעלידיהקיבוץ;לצורךחישוב
בגין ששולם המס בחשבון יובא במס החיוב יתרת

הכנסתחברהקיבוץר

קיבוץמתחדשישלםמסהשווהלסךכלהמסשחבריו )ג(
היוחייביםלשלם,אילוהכנסתוהחייבתשלהקיבוץהיתה

מיוחסתלחבריהקיבוץבהתאםלהוראותאלה:

לכלאחדמחבריהקיבוץהמתחדשייוחסתקציבו )1(
המגולם,בהתאםלהכנסהשהופקהאונצמחהבידי

אותוחבר,ושיעוריהמסהחליםלגביה;

המתחדש, הקיבוץ של החייבת הכנסתו יתרת )2(
הקיבוץ מחברי אחד לכל תיוחס הפסדים, לרבות
או נצמחה כאילו זה לעניין ויראו שווים, בחלקים
מהחברים אחד כל אצל האמורה ההכנסה הופקה
בהתאםלמקורותההכנסהושיעוריהמסהחליםלגבי

ההכנסהאצלהחברר

קיבוץמתחדשיגיש,באופןמקוון,דוחלפיסעיף)ד( )1(
131,ויצרףלוהצהרה,בטופסשקבעהמנהל,הכוללת
החלק את הקיבוץ, חברי של ומענם שמותיהם את
לוזכאיכלאחדמהםבהכנסתוהחייבתשלהקיבוץ
המתחדש,עלפימקורותההכנסהכאמור,ואתשיעור

המסהמיוחסלכלאחדמהםר

את )1( פסקה לפי שהוגשה הצהרה כללה לא )2(
מלואהפרטיםהנדרשיםבאותהפסקהלגביחברפלוני
שלהקיבוץהמתחדשוהמצוייםבידיעתושלהקיבוץ,
יראואתאותוקיבוץכמישחייבבתשלוםשיעורהמס
המרבילפיסעיפים121ו־121בעלחלקושלאותוחבר
ביתרתהכנסתוהחייבתשלהקיבוץובתוספתהרווחים
החייביםבמסששולמולחברבאותהשנה;טעןהקיבוץ
לפי שהגיש שהצהרה כך על ידע לא כי המתחדש
פסקה)1(לאכללהאתמלואהפרטיםהנדרשים-עליו

הראיהר

שומתקיבוץ
מתחדשושומת

חבריולפיהחלטת
הקיבוץ

בסעיףזה,"הכנסהשלחברקיבוץמתחדש"-הכנסתו60בר )א(
שלחברקיבוץמתחדש,למעטחלקההכנסהשמקורובנכסי

הקיבוץר

עלאףהאמורבסעיף60א,שומותיהםשלקיבוץ)ב( )1(
מתחדשוחבריויהיובהתאםלהוראותסעיףזה,ובלבד
החליטה המתחדש הקיבוץ של הכללית שהאסיפה

כאמורוניתנההסכמתםבכתבשלרובחבריהקיבוץר
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כאמור החלטתו על המתחדש הקיבוץ הודיע )2(
הקיבוץ רשאי יהיה לא השומה, לפקיד )1( בפסקה

לחזורבומההחלטהר

תהיה מתחדש קיבוץ חבר של הכנסתו על השומה )ג(
שומתושלהחברר

תשלומיםשקיבוץמתחדשמשלםלחברהקיבוץ,בשל )ד(
עבודהאושירות,אובהתאםלתקנות2ו־3לתקנותערבות
)5(,לפיהעניין, הדדית,ייחשבוכהכנסהלפיסעיף2)2(או
ולענייןסעיף164יראואתהקיבוץהמתחדשכמישאחראי

לתשלומהשלהכנסהכאמורר

יופחתו מתחדש קיבוץ חבר של החייבת מהכנסתו )ה(
סכומיםאשרניתןלגביהםאישורמאתהקיבוץהמתחדשכי
החברשילםאותםלקיבוץכמקורלהספקתצרכיםבהתאם
לתקנות2ו־3לתקנותערבותהדדית,ובלבדשהחברדרשזאת
בדוחשהגישלפקידהשומהלפיסעיף131או160,לפיהעניין,
ושהקיבוץנהגבכספיםבהתאםלכלליםשקבעלענייןזה
המנהל;חברקיבוץמתחדשהפטורמהגשתדוחלפיסעיף131
רשאי,עלפיבקשתו,לדרושהפחתתסכומיםכאמורבסעיף
קטןזהבאמצעותדוחשהקיבוץיגישלפקידהשומה;סכומים
שהופחתומהכנסתהחברבהתאםלסעיףקטןזה,יראואותם

כהכנסתהקיבוץהמתחדשר

קיבוץמתחדשיגיש,באופןמקוון,דוחלפיסעיף)ו( )1(
הצהרה, לו ויצרף בנכסיו, שמקורה הכנסה על ,131
בטופסשקבעהמנהל,הכוללתאתשמותיהםומענם
שלחבריהקיבוץ,אתהחלקלוזכאיכלאחדמהם
בהכנסתהקיבוץ,עלפימקורותההכנסהכאמור,ואת

שיעורהמסהמיוחסלכלאחדמהםר

את )1( פסקה לפי שהוגשה הצהרה כללה לא )2(
מלואהפרטיםהנדרשיםבאותהפסקהלגביחברפלוני
שלהקיבוץהמתחדש,יראואתאותוקיבוץכמישחייב
בתשלוםשיעורהמסהמרבילפיסעיפים121ו־121בעל

הכנסתומנכסיהקיבוץר

קביעתשיעורהמסעלהכנסהשמקורהבנכסיהקיבוץ )ז(
המתחדשכאמורבסעיףקטן)ו(,תיעשהבהתחשבבהוראות
הפרקהשלישילחלקד',ולענייןזהיובאובחשבוןהכנסתושל
חברהקיבוץהמתחדשכאמורבסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(וחלק
הכנסתהקיבוץהמיוחסלחבר,וכןפטוריםוזיכוייםאישיים
שלהםזכאיחברהקיבוץ,ובלבדשלאהובאובחשבוןבשומתו
שלחברהקיבוץעלהכנסתו;מקורותהפקתהכנסתהקיבוץ

כאמורבסעיףקטןזהייחוסובאופןיחסילכלאחדמחבריור
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התבררכיהמסעלחלקמהכנסותהקיבוץהמתחדש )ח(
מנכסיושיוחסלחברפלונישלהקיבוץלאתאםאתנתוני
האמתלגביהכנסתו,תתוקןשומתושלאותוחברבהתאםר";

בסעיף61- )9(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"הנהוגותבקיבוץ"יבוא"שיתופיאובקיבוץ )א(
מתחדש,לפיהעניין";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

המנהלרשאי,לפישיקולדעתו,להורות,כיהוראותסימןא'לעניין ")ב(
קיבוץשיתופייופעלולגבישומתושלקיבוץעירוניושלחבריו,אםהוכח
להנחתדעתושדרכיהנהלתהעסקיםבקיבוץהעירונידומותבאופיין
לאלההנהוגותבקיבוץשיתופי;לענייןזה,"קיבוץעירוני"-אגודהשסווגה
)סוגיאגודות(, כ"קיבוץעירוני"בהתאםלתקנותהאגודותהשיתופיות

התשנ"ו-1995ר"

תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות-
מס'9

תקנות99ר התקנת "ואולם יבוא בסופו ,)1(65 בסעיף השיתופיות100, האגודות בפקודת
לקביעתסוגיהאגודותשעליהןחלותהוראותהפרקהשניבחלקד'לפקודתמסהכנסה,

לענייןהוראותסעיף7לפקודהזו,טעונההסכמתשרהאוצר"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'186

הביטוח100ר חוק - זה )בסימן התשנ"ה-1011995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"דמיהסתגלותמיוחדים"יבוא: )א(

""חברקיבוץמתחדש"-חברקיבוץמתחדשכמשמעותובסעיף54לפקודת
מסהכנסה;";

אחריההגדרה"פקודתפשיטתהרגל"יבוא: )ב(

""קיבוץמתחדש"-כהגדרתובסעיף54לפקודתמסהכנסה;

"קיבוץשיתופי"-כהגדרתובסעיף54לפקודתמסהכנסה,לרבותמושב
שיתופיאוקיבוץעירוניכהגדרתובסעיף61לאותהפקודהשניתנה

לגבישומתוהוראהלפיאותוסעיף;";

בסעיף3,בכלמקום,המילים"אומושב"-יימחקו; )2(

אחריסעיף3יבוא: )3(

לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ3אר"קיבוץמתחדש )א(
מתחדש,העובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובד,ואת

האגודהכמעסיקור

לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ )ב(
מתחדש,שאינועובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובדאו
כעובדעצמאיאוכמישאינועובדואינועובדעצמאי,לפי

הענייןר

התבררכיהמסעלחלקמהכנסותהקיבוץהמתחדש )ח(
מנכסיושיוחסלחברפלונישלהקיבוץלאתאםאתנתוני
האמתלגביהכנסתו,תתוקןשומתושלאותוחברבהתאםר";

בסעיף61- )9(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"הנהוגותבקיבוץ"יבוא"שיתופיאובקיבוץ )א(
מתחדש,לפיהעניין";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

המנהלרשאי,לפישיקולדעתו,להורות,כיהוראותסימןא'לעניין ")ב(
קיבוץשיתופייופעלולגבישומתושלקיבוץעירוניושלחבריו,אםהוכח
להנחתדעתושדרכיהנהלתהעסקיםבקיבוץהעירונידומותבאופיין
לאלההנהוגותבקיבוץשיתופי;לענייןזה,"קיבוץעירוני"-אגודהשסווגה
)סוגיאגודות(, כ"קיבוץעירוני"בהתאםלתקנותהאגודותהשיתופיות

התשנ"ו-1995ר"

תקנות99ר התקנת "ואולם יבוא בסופו ,)1(65 בסעיף השיתופיות100, האגודות בפקודת
לקביעתסוגיהאגודותשעליהןחלותהוראותהפרקהשניבחלקד'לפקודתמסהכנסה,

לענייןהוראותסעיף7לפקודהזו,טעונההסכמתשרהאוצר"ר

תיקוןפקודת
האגודות

השיתופיות-
מס'9

הביטוח100ר חוק - זה )בסימן התשנ"ה-1011995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'186

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"דמיהסתגלותמיוחדים"יבוא: )א(

""חברקיבוץמתחדש"-חברקיבוץמתחדשכמשמעותובסעיף54לפקודת
מסהכנסה;";

אחריההגדרה"פקודתפשיטתהרגל"יבוא: )ב(

""קיבוץמתחדש"-כהגדרתובסעיף54לפקודתמסהכנסה;

"קיבוץשיתופי"-כהגדרתובסעיף54לפקודתמסהכנסה,לרבותמושב
שיתופיאוקיבוץעירוניכהגדרתובסעיף61לאותהפקודהשניתנה

לגבישומתוהוראהלפיאותוסעיף;";

בסעיף3,בכלמקום,המילים"אומושב"-יימחקו; )2(

אחריסעיף3יבוא: )3(

לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ3אר"קיבוץמתחדש )א(
מתחדש,העובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובד,ואת

האגודהכמעסיקור

לענייןחוקזהרואיםחבראגודהשיתופיתשהיאקיבוץ )ב(
מתחדש,שאינועובדבמפעלהאגודהאומטעמה,כעובדאו
כעובדעצמאיאוכמישאינועובדואינועובדעצמאי,לפי

הענייןר

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(336,)א(360;ס"חהתשע"א,עמ'683ר 100

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'245ר 101
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שינויסיווגושל
קיבוץ

ובמהלךשנתהמס3בר קיבוץשיתופי אגודהשיתופיתשהיא
לקיבוץ שיתופי מקיבוץ סיווגה שונה כי למוסד דיווחה
מתחדש,אולהיפך,יחולהשינוילענייןחוקזההחלמשנת

המסשלאחרהמועדשבושונההסיווגר";

בסעיף158,בהגדרה"עובד",במקום"קיבוץאומושבשיתופי"יבוא"קיבוץשיתופי )4(
אוקיבוץמתחדש"ואחרי"סעיף3"יבוא"או3א)א(";

בסעיף174א- )5(

בכותרתהשוליים,במקום"אגודהשיתופית"יבוא"קיבוץשיתופיאוקיבוץ )א(
מתחדש";

אחרי"קיבוץ"יבוא"שיתופיאוקיבוץמתחדש",המילים"אומושבשיתופי" )ב(
-יימחקו,ואחרי"3"יבוא"או3א";

בסעיף185- )6(

בכותרתהשוליים,במקום"אגודהשיתופית"יבוא"קיבוץשיתופי"; )א(

)א(,בהגדרה"חבראגודהשיתופית",המילים"אומושב"- בסעיףקטן )ב(
יימחקו;

אחריסעיף185יבוא: )7(

"גמלהלחברקיבוץ
מתחדש

בסעיףזה-185אר )א(

"הכנסהחודשית"-סכוםההכנסההחודשיתשלחברקיבוץ
344אלפני מתחדשכפישחושבלאחרונהלפיסעיף

מועדמתןצוכאמורבסעיף182)4(;

"חברקיבוץמתחדש"-מישהיהחברקיבוץמתחדשביום
מתןצוכאמורבסעיף182)4(,והתקייםבוהאמורבסעיף

3א)א(ר

עלאףהוראותסעיפים183ו־184,הגמלהשתשולםלפי )ב(
פרקזהלחברקיבוץמתחדש,תהיהסכוםהכנסתוהחודשית
כפולמספרהשניםשבהןהיהחבר,ועדהסכוםהמרבישל

הסכוםהבסיסיכפולעשר,ובכפוףלהוראותסעיף189)ב(ר

הוראותפרקזה,למעטסעיפים183ו־184,יחולועלחבר )ג(
קיבוץמתחדש,בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף238,בהגדרה"עקרתבית",בסופהיבוא"ובכללזהאישהכאמורשהיא )8(
חברתקיבוץמתחדשר";

בסעיף306- )9(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תשלוםלקיבוץשיתופיאולקיבוץמתחדש"; )א(

בסעיףקטן)א(,במקום"חברקיבוץאוחברמושבשיתופי"יבוא"חברקיבוץ )ב(
שיתופיאוקיבוץמתחדש"ובמקום"הקיבוץאוהמושבהשיתופי"יבוא"הקיבוץ

השיתופיאוהקיבוץהמתחדש";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בקיבוץאובמושבהשיתופי"יבוא"בקיבוץהשיתופי )ג(
אובקיבוץהמתחדש"ובמקום"הקיבוץאוהמושבהשיתופי"יבוא"הקיבוץ

השיתופיאוהקיבוץהמתחדש";
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בסעיף342,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )10(

כך על ונוסף 3א)א(, בסעיף האמור בו שמתקיים מתחדש קיבוץ חבר ")ה1(
הואעובדכאמורבסעיף3א)ב(,יחולועלהקיבוץהמתחדשהוראותלפיסעיף
קטן)ה()3(,בשינוייםהמחויבים,והקיבוץהמתחדשישלםבעדהחברדמיביטוח
בסכוםהשווהלהפרששביןדמיהביטוחהמתואמיםוביןהסכוםהכוללשלדמי
הביטוחשנוכובעדשכרושלהחברהמשתלםבידימעסיקוהאחרבעדאותוחודשר";

בסעיף344- )11(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

אםהואחברקיבוץשיתופיכאמורבסעיף3,יראוכהכנסתוהחודשית )1("
אתצירופםשלכלאלה:

שוויהשירותיםשנותןקיבוץשיתופימכוחהחברותבולחבריו )א(
ולמישהחבריםהיוזכאיםבעדםבשנההשוטפתלנקודתזיכוילפי
סעיף37לפקודתמסהכנסהאולנקודותקצבהלפיסעיף40לאותה
פקודה,כשהואמחולקבמספרכללהחבריםבקיבוץהשיתופיבסוף

אותהשנה;בפסקהזו-

"טובתהנאה"-לרבותבריכה,חדראוכל,ארוחות,מכבסה,גןילדים,
לימודים,חוגים,רכב,ארנונה,טלפוןנייחונייד;

)3( "שווידיור"-שווישל5%ר7אחוזיםמהסכוםכאמורבפסקה
להגדרההסכוםהבסיסי,בכלאחדמחודשיהשנהבעדכל
חברבקיבוץהשיתופי,כפולמספרחבריהקיבוץהשיתופי

בסוףאותהשנה;

"שווישירותים"-שוויהדיור,ועלותןלקיבוץשלאספקתהמחיה
וטובותהנאהאחרות,שהקיבוץסיפקאותןאושילםבעדן,
לחבריו,אףאםמקורןבסכומיםפטוריםממסלפיהוראות

פקודתמסהכנסהאובסכומיםפטוריםמדמיביטוח;

פחתציודצרכנימחולקבמספרכללהחבריםבקיבוץהשיתופי )ב(
בסוףאותהשנה;בפסקהזו,"פחתציודצרכני"-90%מהוצאות
הפחתעלנכסיהקיבוץהשיתופי,הנמצאים,במישריןאובעקיפין,
בבעלותושלהקיבוץהשיתופי,אובבעלותמשותפתשלחבריו,
ואשרלאמשמשיםלצורכיייצורהכנסה,ואםנעשהבהםשימוש
מעורב-הוצאותהפחתעלהחלקשאינומשמשלייצורהכנסה,

והכוללמעטנכסיםכאמורשייעודםלמגוריםבלבד;

סכוםשאילוחברהקיבוץהשיתופיהיהעובדאצלמעסיק, )ג(
המעסיקהיהמנכהבשנההשוטפתמהכנסתהעבודהשלולזכות
קופתגמלכמשמעותהבסעיף180,ולענייןזהתהיההכנסתהעבודה
הסכוםהמתקבללפיפסקתמשנה)א(בתוספתסכוםהניכויכאמור;

סכוםשאילוחברהקיבוץהשיתופיהיהעובדאצלמעסיק, )ד(
שלולפי העבודה השוטפתמהכנסת בשנה מנכה היה המעסיק
דינימסהכנסה,ולענייןזהתהיההכנסתהעבודההסכוםהמתקבל
)ג(,בתוספתסכום )א(עד מצירוףהסכומיםלפיפסקאותמשנה

הניכויכאמור;";

בסעיף342,אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )10(

כך על ונוסף 3א)א(, בסעיף האמור בו שמתקיים מתחדש קיבוץ חבר ")ה1(
הואעובדכאמורבסעיף3א)ב(,יחולועלהקיבוץהמתחדשהוראותלפיסעיף
קטן)ה()3(,בשינוייםהמחויבים,והקיבוץהמתחדשישלםבעדהחברדמיביטוח
בסכוםהשווהלהפרששביןדמיהביטוחהמתואמיםוביןהסכוםהכוללשלדמי
הביטוחשנוכובעדשכרושלהחברהמשתלםבידימעסיקוהאחרבעדאותוחודשר";

בסעיף344- )11(

בסעיףקטן)א(,במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

אםהואחברקיבוץשיתופיכאמורבסעיף3,יראוכהכנסתוהחודשית )1("
אתצירופםשלכלאלה:

שוויהשירותיםשנותןקיבוץשיתופימכוחהחברותבולחבריו )א(
ולמישהחבריםהיוזכאיםבעדםבשנההשוטפתלנקודתזיכוילפי
סעיף37לפקודתמסהכנסהאולנקודותקצבהלפיסעיף40לאותה
פקודה,כשהואמחולקבמספרכללהחבריםבקיבוץהשיתופיבסוף

אותהשנה;בפסקהזו-

"טובתהנאה"-לרבותבריכה,חדראוכל,ארוחות,מכבסה,גןילדים,
לימודים,חוגים,רכב,ארנונה,טלפוןנייחונייד;

)3( "שווידיור"-שווישל5%ר7אחוזיםמהסכוםכאמורבפסקה
להגדרההסכוםהבסיסי,בכלאחדמחודשיהשנהבעדכל
חברבקיבוץהשיתופי,כפולמספרחבריהקיבוץהשיתופי

בסוףאותהשנה;

"שווישירותים"-שוויהדיור,ועלותןלקיבוץשלאספקתהמחיה
וטובותהנאהאחרות,שהקיבוץסיפקאותןאושילםבעדן,
לחבריו,אףאםמקורןבסכומיםפטוריםממסלפיהוראות

פקודתמסהכנסהאובסכומיםפטוריםמדמיביטוח;

פחתציודצרכנימחולקבמספרכללהחבריםבקיבוץהשיתופי )ב(
בסוףאותהשנה;בפסקהזו,"פחתציודצרכני"-90%מהוצאות
הפחתעלנכסיהקיבוץהשיתופי,הנמצאים,במישריןאובעקיפין,
בבעלותושלהקיבוץהשיתופי,אובבעלותמשותפתשלחבריו,
ואשרלאמשמשיםלצורכיייצורהכנסה,ואםנעשהבהםשימוש
מעורב-הוצאותהפחתעלהחלקשאינומשמשלייצורהכנסה,

והכוללמעטנכסיםכאמורשייעודםלמגוריםבלבד;

סכוםשאילוחברהקיבוץהשיתופיהיהעובדאצלמעסיק, )ג(
המעסיקהיהמנכהבשנההשוטפתמהכנסתהעבודהשלולזכות
קופתגמלכמשמעותהבסעיף180,ולענייןזהתהיההכנסתהעבודה
הסכוםהמתקבללפיפסקתמשנה)א(בתוספתסכוםהניכויכאמור;

סכוםשאילוחברהקיבוץהשיתופיהיהעובדאצלמעסיק, )ד(
שלולפי העבודה השוטפתמהכנסת בשנה מנכה היה המעסיק
דינימסהכנסה,ולענייןזהתהיההכנסתהעבודההסכוםהמתקבל
)ג(,בתוספתסכום )א(עד מצירוףהסכומיםלפיפסקאותמשנה

הניכויכאמור;";
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

הוראות לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור השר, ")ד(
נוספותלענייןהכנסתושלחברקיבוץשיתופיואופןחישובהר";

אחריסעיף344יבוא: )12(

"חישובהכנסתו
שלחברקיבוץ

מתחדש

חברקיבוץמתחדששמתקייםבוהאמורבסעיף3א)א(344אר )א(
יראואתתקציבהחברהמגולםשלוכהכנסתוהחודשיתשל
עובדויחולולגביהההוראותהחלותעלהכנסתעובד,ואולם
לאיראוכהכנסהכאמורסכומיםשקיבלהחברמתוךיתרת
רווחיהקיבוץ,ולגביסכומיםאלהיחולוהוראותסעיףקטן)ד(;
שיעורדמיהביטוחשלחברקיבוץמתחדשכאמוריהיהכאמור

בסעיף337)א()1(,למעטהשיעורהנקובבפרט6בלוחי'ר

חברקיבוץמתחדששמתקייםבוהאמורבסעיף3א)ב( )ב(
יראוכהכנסתולענייןדמיביטוחאתההכנסהשהתקבלה
מהמקורותהמפורטיםבסעיף2לפקודתמסהכנסה,בהתאם
למעמדוכעובד,כעובדעצמאיאוכמישאינועובדואינועובד

עצמאי,לפיהענייןר

חברקיבוץמתחדששמשולםלותשלוםמכוחתקנה )ג(
2או3לתקנותהאגודותהשיתופיות)ערבותהדדיתבקיבוץ
כהכנסה כאמור תשלום יראו התשס"ו-1022005, מתחדש(,
מהמקורותהקבועיםבסעיף2)5(לפקודתמסהכנסה;שיעורי
דמיהביטוחיהיוכקבועבטורד'שבלוחי'לענייןניכוימשכר

עובד,למעטהשיעורהנקובבפרט6בטורהאמורר

נוסףעלהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,לחברקיבוץ )ד(
מתחדששחלותלגביוהוראותאותםסעיפיםקטנים,כולןאו
מקצתן,והואעובדאועובדעצמאיאושחלותעליוהוראותסעיף
3א)א(,תיוחסהכנסהשנתיתבסכוםחלקוביתרתרווחיהקיבוץ
המשולמת,ויראואותהכהכנסהמהמקורותהמנוייםבסעיף2)1(

לפקודתמסהכנסה,ויחולועלהכנסהזוהוראותסעיף345ר

נוסףעלהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,לחברקיבוץ )ה(
מתחדששחלותלגביוהוראותאותםסעיפיםקטנים,כולן
חלות ולא עצמאי, עובד ואינו עובד אינו הוא מקצתן, או
בסכום שנתית הכנסה תיוחס 3א)א(, סעיף הוראות עליו
חלקוביתרתרווחיהקיבוץהמשולמת,ויראואותהכהכנסה
מהמקורותהמפורטיםבסעיף2לפקודתמסהכנסה,שאינה

הכנסהמעבודהכעובדאוכעובדעצמאיר

נוסףעלהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ה(,לחברקיבוץ )ו(
מתחדששחלותלגביוהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,כולן
אומקצתן,תיוחסהכנסהשנתיתבסכוםהשווהליתרתרווחי
הקיבוץשלאשולמה,כשהיאמחולקתבמספרחבריהקיבוץ
המפורטים מהמקורות כהכנסה אותה ויראו המתחדש,
בסעיף2לפקודתמסהכנסה,שאינההכנסהמעבודהכעובד
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אוכעובדעצמאי;הכנסהלפיסעיףקטןזה,לאתובאבחשבון
לענייןמבחניהכנסהלפיפרקיםה',ז',ט',י'ו־י"א,לפיסעיפים

310)ג(ו־387,ולפיהסכםשנערךלפיהוראותסעיף9ר

עלחברקיבוץמתחדששאינועובדואינועובדעצמאי )ז(
יחולוהוראותסעיף348ר

בסעיףזה- )ח(

"טובתהנאה"-לרבותבכסף,בשווהכסף,במוצראובשירות;

"יתרתרווחיהקיבוץ"-ההכנסההחייבתשלקיבוץמתחדש,
60א)א(לפקודתמסהכנסה,בשנת כהגדרתהבסעיף
מס,בניכויסךהכנסותחבריהקיבוץהמתחדשששולמו
בגינןדמיביטוח,ובניכויההכנסותהפטורותמתשלום

דמיביטוחלפיהוראותחוקזה;

"יתרתרווחיהקיבוץהמשולמת"-הסכוםמתוךיתרתרווחי
הקיבוץששולםבפועללחבריהקיבוץבשנתהמס;

"יתרתרווחיהקיבוץשלאשולמה"-יתרתרווחיהקיבוץ
בניכוייתרתרווחיהקיבוץהמשולמת;

או מתחדש קיבוץ חבר שקיבל סכומים - חבר" "תקציב
שקיבלקרובושאינוחברבשלהיותוקרובו,בחודש,
בעדעבודתו,ולרבותכלטובתהנאההחייבתבמסעל
פידין,שניתנהלועלידיהקיבוץ,למעטטובתהנאה

הניתנתעלידיהקיבוץלכללחבריו;

ביטוח דמי בתוספת חבר תקציב - מגולם" חבר "תקציב
ודמיביטוחבריאותכמשמעותםבחוקביטוחבריאות,
שהיתהחובהלשלמםבעדהחברבשלתקציבהחבר
ובתוספתסכוםהמסשהיהעליולשלםכדישייוותר
לותקציבחבר,אילוהיתהזוהכנסתוהיחידה;חישוב
תוספתסכוםהמס,דמיהביטוחודמיביטוחבריאות
כאמורייעשהבהתאםלהכנסהשהופקהאונצמחה

בידיאותוחבר,ושיעוריהמסהחליםלגביהר";

אחריסעיף355יבוא: )13(

"חובתדיווח
וייחוסתשלומים

בקיבוץמתחדש

קיבוץמתחדשיגיש,במועדתשלוםדמיהביטוחבעד355אר )א(
בדבר המוסד, שיורה כפי מקוון באופן וחשבון דין חבריו,
ההכנסהשלכלאחדמחבריובתקופתהתשלוםשלגביהמוגש

הדיןוחשבוןר

הוראותסעיפים355)א1(ו–)ב(יחולועלקיבוץמתחדש, )ב(
בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף357,במקום"ו־355)א()1(,)א()2(או)א1(ו–)ב("יבוא"355)א()1(,)א()2(או )14(
)א1(ו–)ב(ו־355א";

בסעיף384א- )15(

בסעיףקטן)א1(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)ד("ואחרי"באותוסעיף" )א(
יבוא"קטן";

אוכעובדעצמאי;הכנסהלפיסעיףקטןזה,לאתובאבחשבון
לענייןמבחניהכנסהלפיפרקיםה',ז',ט',י'ו־י"א,לפיסעיפים

310)ג(ו־387,ולפיהסכםשנערךלפיהוראותסעיף9ר

עלחברקיבוץמתחדששאינועובדואינועובדעצמאי )ז(
יחולוהוראותסעיף348ר

בסעיףזה- )ח(

"טובתהנאה"-לרבותבכסף,בשווהכסף,במוצראובשירות;

"יתרתרווחיהקיבוץ"-ההכנסההחייבתשלקיבוץמתחדש,
60א)א(לפקודתמסהכנסה,בשנת כהגדרתהבסעיף
מס,בניכויסךהכנסותחבריהקיבוץהמתחדשששולמו
בגינןדמיביטוח,ובניכויההכנסותהפטורותמתשלום

דמיביטוחלפיהוראותחוקזה;

"יתרתרווחיהקיבוץהמשולמת"-הסכוםמתוךיתרתרווחי
הקיבוץששולםבפועללחבריהקיבוץבשנתהמס;

"יתרתרווחיהקיבוץשלאשולמה"-יתרתרווחיהקיבוץ
בניכוייתרתרווחיהקיבוץהמשולמת;

או מתחדש קיבוץ חבר שקיבל סכומים - חבר" "תקציב
שקיבלקרובושאינוחברבשלהיותוקרובו,בחודש,
בעדעבודתו,ולרבותכלטובתהנאההחייבתבמסעל
פידין,שניתנהלועלידיהקיבוץ,למעטטובתהנאה

הניתנתעלידיהקיבוץלכללחבריו;

ביטוח דמי בתוספת חבר תקציב - מגולם" חבר "תקציב
ודמיביטוחבריאותכמשמעותםבחוקביטוחבריאות,
שהיתהחובהלשלמםבעדהחברבשלתקציבהחבר
ובתוספתסכוםהמסשהיהעליולשלםכדישייוותר
לותקציבחבר,אילוהיתהזוהכנסתוהיחידה;חישוב
תוספתסכוםהמס,דמיהביטוחודמיביטוחבריאות
כאמורייעשהבהתאםלהכנסהשהופקהאונצמחה

בידיאותוחבר,ושיעוריהמסהחליםלגביהר";

אחריסעיף355יבוא: )13(

"חובתדיווח
וייחוסתשלומים

בקיבוץמתחדש

קיבוץמתחדשיגיש,במועדתשלוםדמיהביטוחבעד355אר )א(
בדבר המוסד, שיורה כפי מקוון באופן וחשבון דין חבריו,
ההכנסהשלכלאחדמחבריובתקופתהתשלוםשלגביהמוגש

הדיןוחשבוןר

הוראותסעיפים355)א1(ו–)ב(יחולועלקיבוץמתחדש, )ב(
בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף357,במקום"ו־355)א()1(,)א()2(או)א1(ו–)ב("יבוא"355)א()1(,)א()2(או )14(
)א1(ו–)ב(ו־355א";

בסעיף384א- )15(

בסעיףקטן)א1(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)ד("ואחרי"באותוסעיף" )א(
יבוא"קטן";
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בסעיףקטן)ג(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"ו–)ד("; )ב(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

בלילפגועבהוראותסעיף384ועלאףהאמורבכלדין,רשותהמסים ")ד(
בישראלתעבירלעובדהמוסדשהמינהלההסמיכהלכך,מידעכמפורט
להלן,לצורךקביעתחיובושלאדםבדמיביטוחאולצורךקביעתזכאותו
שלאדםלגמלהשמשלםהמוסד,שהזכאותלה,שיעורהאואופןחישובה

תלוייםבהכנסתו:

הכנסותיושלחברקיבוץמתחדשכפישדווחולרשותהמסים )1(
בישראלעלידואועלידימעסיקו,לרבותעלידיהקיבוץהמתחדש,

לפיהעניין;

רשות בידי המתחדש לקיבוץ שנערכו שומות בדבר מידע )2(
המסיםבישראלר"

סימןג'-תחילה,
תחולהוהוראות

מעבר

תחילתושלסעיף100ביוםז'בתמוזהתשע"ז)1ביולי2017(ר101ר )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלההגדרה"קיבוץשיתופי"שבסעיף1 )ב(
לחוקהביטוחהלאומיושלסעיף344)א()1(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיף100
לחוקזה,ביוםתחילתושלחוקזה;ואולםעדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(,
יחולועלקיבוץשאינוקיבוץשיתופיכהגדרתובסעיף1לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחו
בסעיף100לחוקזה,הוראותסעיף344)א()1(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף100

לחוקזה,כאילוהיהקיבוץשיתופיכאמורר

חברקיבוץמתחדששהגיעלגילפרישהוהיהזכאיבמועדהאמורבסעיףקטן)א( )ג(
לגמלאותלפיפרקיםי'אוי"אלחוקהביטוחהלאומי,לאיחדללהיותזכאילהןרקבשל

שינויחישובהכנסתולפיסעיף100ר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

המוסדלביטוחלאומיידווחלוועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסתעדיוםט'102ר
בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(עלהשינויבדמיהביטוחשגבהמאגודותשיתופיותשהן
קיבוץשיתופיאוקיבוץמתחדשבעדחבריהןלעומתדמיהביטוחשגבהכאמורערב

יוםתחילתושלחוקזהר

פרק ט': ביטוח לאומי

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'187

הביטוח103ר חוק - זה )בפרק התשנ"ה-1031995 משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
הלאומי(-

בסעיף32)א(,במקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא )1(
"סכוםהשווהל־42ר51אחוזים";

בסעיף195- )2(

ההגדרה"בעלליקויחמור"-תימחק; )א(

ההגדרה"זכאיבמשךתקופהממושכת"-תימחק; )ב(

בהגדרה"נכה",בפסקה)3(,במקוםהקטעהחלבמילים"המפורטלהלן"ועד )ג(
המילים"45%מהשכרהממוצע"יבוא"60%מהשכרהממוצעלתקופהשל90

ימיםרצופיםלפחותמהתאריךהקובע";

בסעיף196- )3(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילה"הקובע,"יבוא"הקובער"; )א(

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'287ר 103
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בסעיףקטן)ג()1(,פסקתמשנה)א(-תימחק; )ב(

בסעיף200)א(,במקום"21%מהשכרהממוצע"יבוא"29%מהשכרהממוצע"; )4(

בסעיף200א)ב(- )5(

בפסקה)1(,במקום"17%"יבוא"6%ר20"; )א(

פסקה)2(-תימחק; )ב(

בפסקה)3(,במקום"5%ר11"יבוא"16%",במקום"ולאיותרמ־69%"יבוא )ג(
"ולאיותרמ־79%"ובמקום"33או91"יבוא"32א)1(,33או91";

אחריפסקה)3(יבוא: )ד(

9%ר6,אםנקבעהלונכותרפואיתבשיעורשל40%לפחותולאיותר )4("
מ־49%והיאאינהנכותרפואיתכאמורבסיפהשלפסקה)3(ר";

בסעיף202- )6(

בסעיףקטן)ב()2(- )א(

ברישה,במקום"בטורב'"יבוא"בטורב';נותרהיתרהלניכוילאחר )1(
שבוצעהניכויהאמור,תנוכההיתרהמתוספתהתלוייםהחלהלגביו";

בפסקתמשנה)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"מקצבהחודשית )2(
מלאה"יבוא"מקצבהחודשיתמלאה;נותרהיתרהלניכוילאחרשבוצע

הניכויהאמור,תנוכההיתרהמתוספתהתלוייםהחלהלגביו;";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאתשולםקצבהלפיסעיפים200ו־201 ")ג(
למבוטחאםשיעורהנמוךמ־68%ר2מהסכוםהבסיסי;לענייןזה,תחושב
הקצבהשמבוטחזכאילה,בצירוףתוספתהתלוייםהחלהלגביו,בהתאם

להכנסותיוובהתאםלהוראותסעיפים201,200וסעיףזהר";

בסעיף207- )7(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"צומצמה"יבוא"איןלוהכנסה )א(
בפועלמעבודהאוממשלחידאושהכנסתוכאמוראינהעולהעל60%מהשכר

הממוצער";

בסעיףקטן)ב(,במקום"אםחלצמצוםבהכנסהמעבודה"יבוא"אםהכנסתו )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(אינהעולהעל60%מהשכרהממוצע";

בסעיף209)ד()1(,במקום"שחדללהיותנכה"יבוא"שחדלהלהשתלםלוקצבהלפי )8(
הוראותסעיפים200ו־201"ובמקום"ובתוךתקופהשלאעלתהעל36חודשיםרצופים
מהיוםשבוהחלהלהשתלםלוהכנסההשוללתפחתההכנסתוכאמורמההכנסה
הקבועהלגביובפסקה)3(להגדרה"נכה"שבסעיף195"יבוא"והכנסתוכאמורפחתה

מ־60%מהשכרהממוצע";

בסעיף214)א(,המילים"אתשיעורנכותוהרפואיתשלמישזכאילקצבהלפיסימןז' )9(
)להלן-זכאי(,וכן"-יימחקו,ובמקום"רשאיהזכאיאוהנכה"יבוא"רשאיהנכה";

בסעיף220א,סעיףקטן)ב(-בטל; )10(

סימןז'לפרקט'-בטל; )11(

בסעיףקטן)ג()1(,פסקתמשנה)א(-תימחק; )ב(

בסעיף200)א(,במקום"21%מהשכרהממוצע"יבוא"29%מהשכרהממוצע"; )4(

בסעיף200א)ב(- )5(

בפסקה)1(,במקום"17%"יבוא"6%ר20"; )א(

פסקה)2(-תימחק; )ב(

בפסקה)3(,במקום"5%ר11"יבוא"16%",במקום"ולאיותרמ־69%"יבוא )ג(
"ולאיותרמ־79%"ובמקום"33או91"יבוא"32א)1(,33או91";

אחריפסקה)3(יבוא: )ד(

9%ר6,אםנקבעהלונכותרפואיתבשיעורשל40%לפחותולאיותר )4("
מ־49%והיאאינהנכותרפואיתכאמורבסיפהשלפסקה)3(ר";

בסעיף202- )6(

בסעיףקטן)ב()2(- )א(

ברישה,במקום"בטורב'"יבוא"בטורב';נותרהיתרהלניכוילאחר )1(
שבוצעהניכויהאמור,תנוכההיתרהמתוספתהתלוייםהחלהלגביו";

בפסקתמשנה)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"מקצבהחודשית )2(
מלאה"יבוא"מקצבהחודשיתמלאה;נותרהיתרהלניכוילאחרשבוצע

הניכויהאמור,תנוכההיתרהמתוספתהתלוייםהחלהלגביו;";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,לאתשולםקצבהלפיסעיפים200ו־201 ")ג(
למבוטחאםשיעורהנמוךמ־68%ר2מהסכוםהבסיסי;לענייןזה,תחושב
הקצבהשמבוטחזכאילה,בצירוףתוספתהתלוייםהחלהלגביו,בהתאם

להכנסותיוובהתאםלהוראותסעיפים201,200וסעיףזהר";

בסעיף207- )7(

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילה"צומצמה"יבוא"איןלוהכנסה )א(
בפועלמעבודהאוממשלחידאושהכנסתוכאמוראינהעולהעל60%מהשכר

הממוצער";

בסעיףקטן)ב(,במקום"אםחלצמצוםבהכנסהמעבודה"יבוא"אםהכנסתו )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(אינהעולהעל60%מהשכרהממוצע";

בסעיף209)ד()1(,במקום"שחדללהיותנכה"יבוא"שחדלהלהשתלםלוקצבהלפי )8(
הוראותסעיפים200ו־201"ובמקום"ובתוךתקופהשלאעלתהעל36חודשיםרצופים
מהיוםשבוהחלהלהשתלםלוהכנסההשוללתפחתההכנסתוכאמורמההכנסה
הקבועהלגביובפסקה)3(להגדרה"נכה"שבסעיף195"יבוא"והכנסתוכאמורפחתה

מ־60%מהשכרהממוצע";

בסעיף214)א(,המילים"אתשיעורנכותוהרפואיתשלמישזכאילקצבהלפיסימןז' )9(
)להלן-זכאי(,וכן"-יימחקו,ובמקום"רשאיהזכאיאוהנכה"יבוא"רשאיהנכה";

בסעיף220א,סעיףקטן)ב(-בטל; )10(

סימןז'לפרקט'-בטל; )11(
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בסעיפים248ו־257,המילים"יותרמעשרשנים"והמילים"שלמעלהמעשרשנות )12(
הביטוחהראשונות"-יימחקו;

בסעיף310)א(,המילים"אוקצבתעידודהשתלבותבשוקהעבודה"-יימחקו; )13(

במקוםסעיף359יבוא: )14(

"השגהעלקביעת
דמיביטוח

קבעפקידגבייהראשיאתדמיהביטוחכאמורבסעיפים359ר )א(
357,347או358,תימסרלחייבבתשלוםהודעהעלכךבדואר

רשוםר

השתמשפקידגבייהראשיבסמכותולפיסעיפים347, )ב(
357או358,חייבהואלנמקאתהחלטתו,בהודעהלפיסעיף

קטן)א(ר

כאמור לקביעה בהתאם ביטוח דמי בתשלום החייב )ג(
בסעיףקטן)א(,רשאילהגישהשגהבכתבעלהקביעהלפני
פקידגבייהראשישמינההמוסדלשםכךבהתאםלהוראות

סעיףקטן)ד()בסעיףזה-פקידהשגות(ר

המוסדימנהפקידהשגותשהואעובדהמוסדהמשמש)ד(
להלן כמפורט ניסיון בעל והוא ראשי, גבייה כפקיד
בקביעתהסכוםהמגיעכדמיביטוחשישלשלמםאו
בעריכתביקורתאצלמעסיקבכלהנוגעלתשלוםדמי

ביטוח:

לענייןמישהוארואהחשבון-ניסיוןשל )1(
חמששניםלפחות;

לענייןמישאינורואהחשבון-ניסיוןשל )2(
עשרשניםלפחותר

השגהכאמורבסעיףקטן)ג(תוגשבתוך30ימיםמהיום )ה(
שבונמסרהלחייבבתשלוםהודעהלפיסעיףקטן)א(;בהשגה

כאמוריפורטוהנימוקיםלהשגהר

פקידהשגותרשאילהאריךאתהמועדלהגשתההשגהר )ו(

ביטוח דמי קביעת על בהשגה ידון לא השגות פקיד )ז(
קביעה על בהשגה או )א( קטן סעיף לפי ידו על שנקבעה

שנקבעהעלידיהממונהעליור

פקידהשגותיודיעלמשיגעלהחלטתובתוךשלושה )ח(
חודשיםמהיוםשבוהוגשהההשגהאומהיוםשבומסרלו
מגישההשגהאתכלהמסמכיםוהפרטיםהנדרשיםלצורך
ההחלטהבהשגה,לפיהמאוחר;פקידהשגותרשאי,מטעמים
מיוחדים,להאריךאתהתקופההאמורהבשלושהחודשים

נוספיםר

התקבלהההשגה,תתוקןקביעתדמיהביטוחבהתאם )ט(
ותומצאלמשיגהודעהעלדמיהביטוחשעליולשלםר

נדחתהההשגהאוהתקבלהבאופןחלקי,יקבעפקיד )י(
השגותאתדמיהביטוחשעלהמשיגלשלםותומצאעלכך

הודעהלמשיגבדואררשוםר
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המשיגרשאילהגישתובענהעלקביעהכאמורבסעיף )יא(
קטן)י(לפניביתהדיןהאזורילעבודהר";

בסעיף364)ג(,במקום"367"יבוא"367עד367ג"; )15(

אחריסעיף367יבוא: )16(

"גבייתחובדמי
ביטוחבנסיבות

מיוחדות

היהלחברבניאדםחובדמיביטוחוהתפרקאו)א(367אר )1(
העביראתנכסיובלאתמורהאובתמורהחלקית,בלי
האמור, החוב לסילוק בישראל אמצעים לו שנותרו
ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייבבוממי

שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמורר

היהלחברבניאדםחובדמיביטוחסופיוהוא )2(
בו, שיש אחר, אדם בני לחבר פעילותו את העביר
במישריןאובעקיפין,אותםבעלישליטהאוקרוביהם
)בפסקהזו-החברהאחר(,בלאתמורהאובתמורה
חלקית,בלישנותרולואמצעיםבישראללסילוקהחוב
האמור,ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייב

בומהחברהאחרר

בלילגרועמהוראותפסקאות)1(ו–)2(,היהלחבר )3(
בניאדםחובדמיביטוחסופיוהואהתפרקאוהפסיק
אתפעילותובליששילםאתחובדמיהביטוחהאמור,
יראואתהנכסיםשהיולחברכאילוהועברולבעלי
השליטהבובלאתמורה,וניתןלגבותמהםאתחוב
דמיהביטוח,אלאאםכןהוכחאחרתלהנחתדעתו

שלפקידגבייהראשיר

היהלעובדעצמאיאולמעסיקשאינוחברבניאדם )ב(
)בסעיףזה-יחיד(חובדמיביטוחסופיוהואהעביראתנכסיו,
בלאתמורהאובתמורהחלקית,לקרובואולחברהשהואבעל
שליטהבה,בלישנותרולואמצעיםבישראללסילוקהחוב
האמור,ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהואחייבבוממי
שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמור,כלעודלאעברושלוש
שניםמתוםשנתהמסשבההיהחובדמיהביטוחלסופיאו

שבההועברוהנכסים,לפיהמאוחרר

לאיגבוממישקיבלאתהנכסיםאוהפעילותלפיסעיף )ג(
קטן)א(או)ב(,יותרמשוויהנכסיםאוהפעילותשקיבלבלא
תמורהאומההפרששביןהתמורההחלקיתששילםלביןשווי

הנכסיםאוהפעילותר

הורשעמנהלבחברבניאדם,שהואבעלשליטהבאותו )ד(
חבר,בשלא–תשלוםדמיביטוחבעדעובדו,לפיסעיף398)ג(
ו–)ה(,ולאניתןעודלערערעלהרשעתו,ניתןלגבותממנואת

דמיהביטוחשניכהמהעובדולאהעבירםלפקידהגבייהר

עלגבייתסכומיםלפיסעיףזהתחולפקודתהמסים )ה(
)גבייה(,בהתאםלהוראותסעיף367ר

המשיגרשאילהגישתובענהעלקביעהכאמורבסעיף )יא(
קטן)י(לפניביתהדיןהאזורילעבודהר";

בסעיף364)ג(,במקום"367"יבוא"367עד367ג"; )15(

אחריסעיף367יבוא: )16(

"גבייתחובדמי
ביטוחבנסיבות

מיוחדות

היהלחברבניאדםחובדמיביטוחוהתפרקאו)א(367אר )1(
העביראתנכסיובלאתמורהאובתמורהחלקית,בלי
האמור, החוב לסילוק בישראל אמצעים לו שנותרו
ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייבבוממי

שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמורר

היהלחברבניאדםחובדמיביטוחסופיוהוא )2(
בו, שיש אחר, אדם בני לחבר פעילותו את העביר
במישריןאובעקיפין,אותםבעלישליטהאוקרוביהם
)בפסקהזו-החברהאחר(,בלאתמורהאובתמורה
חלקית,בלישנותרולואמצעיםבישראללסילוקהחוב
האמור,ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהחברחייב

בומהחברהאחרר

בלילגרועמהוראותפסקאות)1(ו–)2(,היהלחבר )3(
בניאדםחובדמיביטוחסופיוהואהתפרקאוהפסיק
אתפעילותובליששילםאתחובדמיהביטוחהאמור,
יראואתהנכסיםשהיולחברכאילוהועברולבעלי
השליטהבובלאתמורה,וניתןלגבותמהםאתחוב
דמיהביטוח,אלאאםכןהוכחאחרתלהנחתדעתו

שלפקידגבייהראשיר

היהלעובדעצמאיאולמעסיקשאינוחברבניאדם )ב(
)בסעיףזה-יחיד(חובדמיביטוחסופיוהואהעביראתנכסיו,
בלאתמורהאובתמורהחלקית,לקרובואולחברהשהואבעל
שליטהבה,בלישנותרולואמצעיםבישראללסילוקהחוב
האמור,ניתןלגבותאתחובדמיהביטוחשהואחייבבוממי
שקיבלאתהנכסיםבנסיבותכאמור,כלעודלאעברושלוש
שניםמתוםשנתהמסשבההיהחובדמיהביטוחלסופיאו

שבההועברוהנכסים,לפיהמאוחרר

לאיגבוממישקיבלאתהנכסיםאוהפעילותלפיסעיף )ג(
קטן)א(או)ב(,יותרמשוויהנכסיםאוהפעילותשקיבלבלא
תמורהאומההפרששביןהתמורההחלקיתששילםלביןשווי

הנכסיםאוהפעילותר

הורשעמנהלבחברבניאדם,שהואבעלשליטהבאותו )ד(
חבר,בשלא–תשלוםדמיביטוחבעדעובדו,לפיסעיף398)ג(
ו–)ה(,ולאניתןעודלערערעלהרשעתו,ניתןלגבותממנואת

דמיהביטוחשניכהמהעובדולאהעבירםלפקידהגבייהר

עלגבייתסכומיםלפיסעיףזהתחולפקודתהמסים )ה(
)גבייה(,בהתאםלהוראותסעיף367ר
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עלהחלטהלגבותחובדמיביטוחלפיסעיףזהניתן )ו(
הודעה מיוםשנמסרה 21ימים לפניהמנהלבתוך להשיג
עליה;עלהחלטתהמנהלניתןלערערלפניביתהדיןהאזורי

לעבודהבתוך30ימיםמיוםשנמסרהההחלטהר

בסעיףזה- )ז(

"בעלשליטה"-כהגדרתובסעיף119אלפקודתמסהכנסה;

"חברבניאדם"-כהגדרתובסעיף1לפקודתמסהכנסה;

"חובדמיביטוח"-למעטחובמקדמותבשלהשנההשוטפת,
כמשמעותםבסעיף345;

30 "חובדמיביטוחסופי"-חובדמיביטוחשחלפולגביו
ימיםמהמועדהאחרוןלהגשתהשגהכאמורבסעיף359
וההשגהלאהוגשהבמועד,אוחובדמיביטוחשהוגשה

לגביוהשגהכאמורשנדחתה;

דיון לעניין הסמיכה שהמנהלה המוסד עובד - "המנהל"
בהשגהלפיסעיףזהובלבדשמתקייםבואחדמאלה:

הואעורךדיןאורואהחשבון; )1(

הואבעלתוארראשוןלפחותבמשפטיםאובראיית )2(
חשבוןממוסדמוכרלהשכלהגבוההכמשמעותובחוק
בעל וכן התשי"ח-1958, גבוהה, להשכלה המועצה

ניסיוןשלחמששניםלפחותכפקידגבייה;

"קרוב"-כהגדרתובסעיף88לפקודתמסהכנסהר

367)א(,367ברעיקולרכב לשםאכיפתתשלוםדמיביטוחלפיהוראותסעיף
רשאיפקידגבייהראשילעקל,בהתאםלהוראותסעיף5)1(
לפקודתהמסים)גבייה(,גםרכבשלחייבבתשלוםדמיביטוח
)בסעיףזה-החייב(החונהברשותהרבים,ובלבדשמתקיים

אחדמאלה,לפיהעניין:

הרכבחונהסמוךלחצריושלהחייב; )1(

- החייב של לחצריו סמוך חונה אינו הרכב אם )2(
מתקיימיםתנאיםאלה:

לעיקולקדםעיקולברישוםשלהרכבבמשרד )א(
הרישויוהומצאהלחייבהודעהעלכך;לענייןהמצאה
כאמוריחולוהוראותסעיף12בלפקודתהמסים)גבייה(;

לפני סמוך ממשי, מאמץ עשה הגבייה פקיד )ב(
אדם בני חבר הוא ואם לחייב, להודיע העיקול,
כהגדרתובסעיף1לפקודתמסהכנסה-למישנוהג
דרךקבעברכב,לבאכוחושלהחייבאולמשרדהרשום

שלחברבניהאדם,עלהכוונהלעקלאתהרכב;

הרכבאינורשוםכרכבשלנכהעלפיהרישום )ג(
במשרדהרישויר
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ערבלתשלוםחוב
דמיביטוח

נתןערב,שהואבעלשליטהבחברההחייבתבתשלום367גר )א(
דמיביטוח,לפקידהגבייהערובהעלדרךשלמתןערבות
להבטחתתשלוםחובדמיהביטוחשהחברהחייבתלשלם,
כתנאילעריכתהסכםתשלומיםבהתאםלסעיף368,רשאי
פקידהגבייהלאכוףאתמילויהערבותלפיפקודתהמסים
ואולם לכך; המוסמך המשפט בית באמצעות או )גבייה(
לאיינקטוהליכיםלפיפקודתהמסים)גבייה(,אלאאםכן

התקיימוכלאלה:

פקידהגבייהרשאילגבותאתהחובמאתהחייב )1(
בתשלוםדמיביטוח,לפיסעיף367;

לפי אתקיוםהחובמהערב איןמניעהלדרוש )2(
הוראותחוקהערבות,התשכ"ז-1041967;

שקבע בטופס ובכתב, פה בעל לערב הוסבר )3(
ייאכף הערבות מילוי כי עליו, חתם והערב המוסד

בדרךזור

ערך, ניירות בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, בסעיף )ב(
התשכ"ח-1051968ר";

בסעיף369- )17(

בסעיףקטן)א(,במקום"לאנרשםמעביד"יבוא"לאנרשםמעסיק",במקום )א(
"המוסדלתבועמהמעבידסכום"יבוא"פקידגבייהראשי,בכיר,שהמינהלה
הסמיכהלענייןסעיףזה)בסעיףזה-פקידגבייהראשי(לחייבאתהמעסיק
בסכום",ובסופויבוא"הסכוםהמרבישרשאיפקידגבייהראשילחייבבואת
המעסיקלפיסעיףזה,יהיהכמפורטבטורב'ללוחי"א1בהתאםלתקופהשחלפה
מהמועדשנקבעלתשלוםדמיהביטוחלפיסעיף353אומהמועדשהיהעליו

להירשםלפיסעיף379,לפיהעניין,כמפורטבטורא'ללוחהאמור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

היההמקרההמזכהלגמלהמקרהשלגביוהיתהלמוסדזכותתביעה ")א1(
כאמורבסעיף328,לאיחולוהוראותסעיףזהאלאלגביהחלקמהסכום
שלאנגבהלפיסעיף328לאחרשהמוסדמיצהאתזכותולתביעהלפי
הסעיףהאמור,והמוסדיהיהרשאילנקוטבפעולהלפיסעיףזהממועד

ההחלטהבהליךשנקטלפיסעיף328ר

היהבכוונתפקידגבייהראשילחייבמעסיקלפיסעיףקטן)א(,ישלח )א2(
לובדואררשוםהודעהעלכוונתחיוב,ויפרטבהאתתקופתאי־הרישום
אואי־התשלום,אתסכוםהחיובוהמועדלתשלומו,ואתזכותהמעסיק

לטעוןאתטענותיובכתבלפניפקידגבייהראשיר";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

קיבלמעסיקהודעהעלכוונתחיוברשאיהואלטעוןאתטענותיו ")ג(
בכתבלפניפקידגבייהראשי,לענייןהכוונהלחייבוולענייןסכומו,בתוך

45ימיםממועדמסירתההודעהר

ערבלתשלוםחוב
דמיביטוח

נתןערב,שהואבעלשליטהבחברההחייבתבתשלום367גר )א(
דמיביטוח,לפקידהגבייהערובהעלדרךשלמתןערבות
להבטחתתשלוםחובדמיהביטוחשהחברהחייבתלשלם,
כתנאילעריכתהסכםתשלומיםבהתאםלסעיף368,רשאי
פקידהגבייהלאכוףאתמילויהערבותלפיפקודתהמסים
ואולם לכך; המוסמך המשפט בית באמצעות או )גבייה(
לאיינקטוהליכיםלפיפקודתהמסים)גבייה(,אלאאםכן

התקיימוכלאלה:

פקידהגבייהרשאילגבותאתהחובמאתהחייב )1(
בתשלוםדמיביטוח,לפיסעיף367;

לפי איןמניעהלדרושאתקיוםהחובמהערב )2(
הוראותחוקהערבות,התשכ"ז-1041967;

שקבע בטופס ובכתב, פה בעל לערב הוסבר )3(
ייאכף הערבות מילוי כי עליו, חתם והערב המוסד

בדרךזור

ערך, ניירות בחוק כהגדרתה - "שליטה" זה, בסעיף )ב(
התשכ"ח-1051968ר";

בסעיף369- )17(

בסעיףקטן)א(,במקום"לאנרשםמעביד"יבוא"לאנרשםמעסיק",במקום )א(
"המוסדלתבועמהמעבידסכום"יבוא"פקידגבייהראשי,בכיר,שהמינהלה
הסמיכהלענייןסעיףזה)בסעיףזה-פקידגבייהראשי(לחייבאתהמעסיק
בסכום",ובסופויבוא"הסכוםהמרבישרשאיפקידגבייהראשילחייבבואת
המעסיקלפיסעיףזה,יהיהכמפורטבטורב'ללוחי"א1בהתאםלתקופהשחלפה
מהמועדשנקבעלתשלוםדמיהביטוחלפיסעיף353אומהמועדשהיהעליו

להירשםלפיסעיף379,לפיהעניין,כמפורטבטורא'ללוחהאמור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

היההמקרההמזכהלגמלהמקרהשלגביוהיתהלמוסדזכותתביעה ")א1(
כאמורבסעיף328,לאיחולוהוראותסעיףזהאלאלגביהחלקמהסכום
שלאנגבהלפיסעיף328לאחרשהמוסדמיצהאתזכותולתביעהלפי
הסעיףהאמור,והמוסדיהיהרשאילנקוטבפעולהלפיסעיףזהממועד

ההחלטהבהליךשנקטלפיסעיף328ר

היהבכוונתפקידגבייהראשילחייבמעסיקלפיסעיףקטן)א(,ישלח )א2(
לובדואררשוםהודעהעלכוונתחיוב,ויפרטבהאתתקופתאי־הרישום
אואי־התשלום,אתסכוםהחיובוהמועדלתשלומו,ואתזכותהמעסיק

לטעוןאתטענותיובכתבלפניפקידגבייהראשיר";

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )ג(

קיבלמעסיקהודעהעלכוונתחיוברשאיהואלטעוןאתטענותיו ")ג(
בכתבלפניפקידגבייהראשי,לענייןהכוונהלחייבוולענייןסכומו,בתוך

45ימיםממועדמסירתההודעהר
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פקידגבייהראשייחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף )ג1(
קטן)ג(,אםלחייבאתהמעסיקלפיסעיףזהולקבועאתסכוםהחיוב,ואם
מצאכיהיהלעובדבתקופהשעלפיהמחושבתהגמלהאונקבעתהזכאות
לה,יותרממעסיקאחדשלאנרשםאופיגרבתשלוםדמיהביטוחבעדו

יחולקסכוםהחיובביניהםבהתאםלמשךהפיגורר

החליטפקידגבייהראשילחייבאתהמעסיקלפיסעיףזהימסורלו )ג2(
דרישתתשלוםשבהיצייןאתסכוםהחיובואתהמועדלתשלומוויפרט
אתנימוקיהחלטתו;החליטפקידגבייהראשישלאלחייבמעסיקכאמור,

ימסורלועלכךהודעהבכתבר

לאטעןהמעסיקאתטענותיולפיהוראותסעיףקטן)ג(בתוך45ימים )ג3(
ממועדשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיוב,יראוהודעהזוכדרישתתשלום

שנמסרהלמעסיקבמועדהאמורר

מעסיקישלםאתסכוםהחיובבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלודרישת )ג4(
תשלוםכאמורבסעיףקטן)ג2(או)ג3(,לפיהעניין;לאשולםהחיובבמועד,
ייווספועליולתקופתהפיגורהפרשיהצמדהכהגדרתםבחוקפסיקתריבית

והצמדה,התשכ"א-1061961,עדלתשלומור";

בסעיףקטן)ד(,במקום"נתבעמעביד"יבוא"חויבמעסיק"; )ד(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

עלגבייתחיובלפיסעיףזהיחולוהוראותפקודתהמסים)גבייה(ר"; ")ה(

סעיף372-בטל; )18(

בסעיף391)א(- )19(

בפסקה)2()א(,במקום"נגדכלאדםשנתבעלשלםדמיביטוחאולפיסעיף )א(
369נגדמעביד"יבוא"אונגדכלאדםשנתבעלשלםדמיביטוח";

אחריפסקה)8(יבוא: )ב(

שלאדםהרואהאתעצמונפגעעקבהחלטהשלפקידגבייהראשי )9("
לפיסעיף369ר";

בסעיף397)א(,המילים"נגדמעביד"-יימחקו; )20(

במקוםלוחח'1יבוא: )21(

"לוח ח'1

)סעיף202(

שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

טורא'
חלקיההכנסה

טורב'
שיעורהניכוי

מהקצבהבאחוזים

0חלקההכנסהשעד29%מהשכרהממוצע

30חלקההכנסהשמעל29%ועד68%מהשכרהממוצע

40חלקההכנסהשמעל68%ועד93%מהשכרהממוצע

60";חלקההכנסהשמעל93%מהשכרהממוצע
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אחרילוחי"איבוא: )22(

"לוח י"א1

)סעיף369(

פרט
טורא'

תקופתההפרה
טורב'

הסכוםהמרבילחיוב

לתקופה1ר אי–תשלום או אי–רישום
על עולה ואינה ימים 30 על שעולה

6חודשים

הממוצע השכר פעמים חמש עד
יותר ולא 2)ב(, בסעיף כמשמעותו
מסכוםהשווהלגמלאותבכסףששילם

המוסדלעובדאושהואעתידלשלמן

לתקופה2ר אי–תשלום או אי–רישום
שעולהעל6חודשיםואינהעולהעל

12חודשים

הממוצע השכר פעמים עשר עד
יותר ולא 2)ב(, בסעיף כמשמעותו
מסכוםהשווהלגמלאותבכסףששילם

המוסדלעובדאושהואעתידלשלמן

לתקופה3ר אי–תשלום או אי–רישום
שעולהעל12חודשים

הממוצע השכר פעמים עשרים עד
יותר ולא 2)ב(, בסעיף כמשמעותו
מסכוםהשווהלגמלאותבכסףששילם
המוסדלעובדאושהואעתידלשלמן"ר

חוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)1(לחוקזה,104ר )א(
ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ר

תחילתםשלסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיף103)12( )ב(
לחוקזה,ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיום

זהואילךר

הוראותסעיפים200,200,196,195א,220,214,209,207,202א,310)א(ולוחח'1 )ג(
לחוקהביטוחהלאומי,וביטולסימןז'לפרקט'לחוקהאמור,כנוסחםבסעיף103)2(עד
)11(,)13(ו–)21(לחוקזה,יחולועלגמלתנכותוקצבהחודשיתנוספתהמשתלמותבעד

תקופהשמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

סעיף359לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)14(לחוקזה,וביטולסעיף )ד(
372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)18(לחוקזה,יחולועלקביעתדמיביטוח

שהודעהעליהנמסרהלחייבלפיסעיף359האמור,ביוםתחילתושלחוקזהואילךר

סעיף364לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)15(לחוקזה,יחולעלקנס )ה(
ותוספתשנקבעוביוםתחילתושלחוקזהואילךר

סעיף367גלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)16(לחוקזה,יחולועלחוב )ו(
דמיביטוחשנוצרביוםתחילתושלחוקזהואילךר

תחילתםשלסעיף369לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)17(לחוקזהושל )ז(
לוחי"א1לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)22(לחוקזה,ביוםז'בתמוזהתשע"ז

)1ביולי2017(,והםיחולועלמקרההמזכהלגמלהשקרהבמועדזהואילךר

חוקהביטוח
הלאומי-הוראת

מעבר

214ו־220אלחוק105ר עלאףהאמורבסעיפים200,200,196,195א,209,207,202, )א(
הביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיף103)2(עד103)10(לחוקזה,תשלומיםראשוניםלפי
סעיפיםאלה,בעדהתקופהשמיוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(עד

תוםשישהחודשיםמיוםהתחילה,ישולמובתוםששתהחודשיםכאמורר

אחרילוחי"איבוא: )22(

"לוח י"א1

)סעיף369(

פרט
טורא'

תקופתההפרה
טורב'

הסכוםהמרבילחיוב

לתקופה1ר אי–תשלום או אי–רישום
על עולה ואינה ימים 30 על שעולה

6חודשים

הממוצע השכר פעמים חמש עד
יותר ולא 2)ב(, בסעיף כמשמעותו
מסכוםהשווהלגמלאותבכסףששילם

המוסדלעובדאושהואעתידלשלמן

לתקופה2ר אי–תשלום או אי–רישום
שעולהעל6חודשיםואינהעולהעל

12חודשים

הממוצע השכר פעמים עשר עד
יותר ולא 2)ב(, בסעיף כמשמעותו
מסכוםהשווהלגמלאותבכסףששילם

המוסדלעובדאושהואעתידלשלמן

לתקופה3ר אי–תשלום או אי–רישום
שעולהעל12חודשים

הממוצע השכר פעמים עשרים עד
יותר ולא 2)ב(, בסעיף כמשמעותו
מסכוםהשווהלגמלאותבכסףששילם
המוסדלעובדאושהואעתידלשלמן"ר

תחילתושלסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)1(לחוקזה,104ר )א(
ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(ר

חוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתםשלסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיף103)12( )ב(
לחוקזה,ביוםד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(והםיחולועלגמלההמשתלמתמיום

זהואילךר

הוראותסעיפים200,200,196,195א,220,214,209,207,202א,310)א(ולוחח'1 )ג(
לחוקהביטוחהלאומי,וביטולסימןז'לפרקט'לחוקהאמור,כנוסחםבסעיף103)2(עד
)11(,)13(ו–)21(לחוקזה,יחולועלגמלתנכותוקצבהחודשיתנוספתהמשתלמותבעד

תקופהשמיוםתחילתושלחוקזהואילךר

סעיף359לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)14(לחוקזה,וביטולסעיף )ד(
372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)18(לחוקזה,יחולועלקביעתדמיביטוח

שהודעהעליהנמסרהלחייבלפיסעיף359האמור,ביוםתחילתושלחוקזהואילךר

סעיף364לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)15(לחוקזה,יחולעלקנס )ה(
ותוספתשנקבעוביוםתחילתושלחוקזהואילךר



סעיף367גלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)16(לחוקזה,יחולועלחוב )ו(
דמיביטוחשנוצרביוםתחילתושלחוקזהואילךר

תחילתםשלסעיף369לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)17(לחוקזהושל )ז(
לוחי"א1לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחובסעיף103)22(לחוקזה,ביוםז'בתמוזהתשע"ז

)1ביולי2017(,והםיחולועלמקרההמזכהלגמלהשקרהבמועדזהואילךר

214ו־220אלחוק105ר עלאףהאמורבסעיפים200,200,196,195א,209,207,202, )א(
הביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיף103)2(עד103)10(לחוקזה,תשלומיםראשוניםלפי
סעיפיםאלה,בעדהתקופהשמיוםתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(עד

תוםשישהחודשיםמיוםהתחילה,ישולמובתוםששתהחודשיםכאמורר

חוקהביטוח
הלאומי-הוראת

מעבר
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מישהשתלמהלוגמלהלפיחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1980)בסעיףזה-גמלת )ב(
הבטחתהכנסה(,ערבתקופתהוראתהמעבראובמהלכהובשלהשינוישחלבתוספת
הוותקהמשתלמתלולפיהוראותסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחם
בסעיפים103)12(ו־106לחוקזה,הפסיקהלהשתלםלוגמלתהבטחתהכנסהבאותה
תקופה,יוסיףלהיותזכאילהטבותהניתנותלפיכלדיןוכןלהטבותהניתנותעלידיגוף

ציבורילפיהסכםאונוהגלמישמשתלמתלוגמלתהבטחתהכנסה;לענייןזה-

"גוףציבורי"-הממשלה,הסוכנותהיהודיתלארץישראלוכןגוףנתמךאוגוףמתוקצב
כהגדרתםבסעיף32לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1071985;

"תקופתהוראתהמעבר"-התקופההחלמיוםהתחילהעדהמועדהקבועבסעיף104)ב(ר

מישהשתלמהלוקצבתזקנהלנכהלפיסעיף251לחוקהביטוחהלאומי)להלן- )ג(
קצבתזקנהלנכה(,ערבתקופתהוראתהמעברכהגדרתהבסעיףקטן)ב(אובמהלכה
ובשלהשינוישחלבתוספתהוותקהמשתלמתלולפיהוראותסעיפים248ו־257לחוק
הביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיפים103)12(ו־106לחוקזה,הפסיקהלהשתלםלוקצבת
זקנהלנכהבאותהתקופה,יוסיףלהיותזכאילהטבותהניתנותלאזרחותיקשמקבל

קצבתזקנהלנכהלפיסעיף13א)א1(לחוקהאזרחיםהוותיקים,התש"ן-1081989ר

נמסרהלחייב,לפנייוםהתחילה,הודעהעלקביעתדמיביטוחכאמור)ד( )1(
בסעיף359לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוערביוםהתחילה,ועדיוםהתחילה
טרםחלףהמועדלהגשתעררלפניועדתהשומהבהתאםלהוראותאותוסעיף
וטרםהוגשעררכאמור,יחולועלהקביעה,בשינוייםהמחויבים,הוראותסעיף
359לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)14(לחוקזהלענייןהגשתהשגה,

וכןביטולסעיף372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)18(לחוקזהר

עררעלקביעתדמיביטוחשהיהתלויועומדערביוםהתחילהלפניועדת )2(
שומהלפיסעיף372לחוקהביטוחהלאומיכנוסחוערביוםהתחילהוטרםהוחל
בובשמיעתטענותהצדדים,יועברלפקידהשגותלפיהוראותסעיף359לחוק
הביטוחהלאומיכנוסחובסעיף103)14(לחוקזה;החלהועדתהשומהבשמיעת
טענותהצדדים,תמשיךועדתהשומהלדוןבעררלפיהוראותסעיפים359ו־372

לחוקהביטוחהלאומי,כנוסחןערביוםהתחילהר

חוקהביטוח
הלאומי-

הוראותשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(,106ר )א(
יקראואתסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומי,לגביגמלההמשתלמתבעדאותה

תקופה,כךשבכלמקום,במקום"מעשר"יבוא"מתשע"ר

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט )ב(
)31בדצמבר2018(,יקראואתסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומי,לגביגמלה

המשתלמתבעדאותהתקופה,כךשבכלמקום,במקום"מעשר"יבוא"משמונה"ר

)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט )ג(
)31בדצמבר2019(,יקראואתסעיפים248ו־257לחוקהביטוחהלאומילגביגמלה

המשתלמתבעדאותהתקופה,כךשבכלמקום,במקום"מעשר"יבוא"מארבע"ר

)16(103 בסעיף כנוסחם הלאומי, הביטוח לחוק ו־367ג 367א סעיפים הוראות )ד(
לחוקזה,יעמדובתוקפןשלוששניםמיוםתחילתושלחוקזה;שרהעבודההרווחה
והשירותיםהחברתיים,באישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,רשאי,
בצו,להאריךאתתוקפםשלהסעיפיםהאמוריםלתקופהאחתנוספתשלשלוששניםר

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ר 107

ס"חהתש"ן,עמ'26ר 108
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דיווחלכנסת-
הוראתשעה

המוסדלביטוחלאומיידווחלוועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,בתום107ר
שנתייםמיוםתחילתושלחוקזה,עליישוםהוראותסעיפים367אעד367ג,כנוסחם
הדיווח למועד עד וננקטו שנפתחו הליכים על זה ובכלל לחוקזה, )16(103 בסעיף

וסכומיםשגבההמוסדלביטוחלאומיתוךשימושבהליכיםכאמורר

תיקוןחוקהבטחת
הכנסה-מס'47

בחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1091980)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(-108ר

בסעיף5)א()1(,במקום"הענין,כשהםמוגדליםב־7%"יבוא"העניין"; )1(

בסעיף12ב- )2(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"ל־20%"יבוא"ל־5%ר21"ובמקום"ל־24%"יבוא )א(
"ל־5%ר25";

)ב(,במקום"ל־20%"יבוא"ל־5%ר21"ובמקום"ל־24%"יבוא בסעיףקטן )ב(
"ל־5%ר25";

בתוספתהשנייה,במקוםטורא'יבוא: )3(

"טורא'

מישהגיעלגילהפרישהומישמקבלקצבתזקנה,שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שניםוטרם

אםמלאולו80שניםמלאולו80שנים

49%ר13%37ר77%37ר36

25%ר68%59ר12%58ר58

06%ר48%70ר92%69ר68

86%ר30%80ר72%80ר79

46%ר63פחותהסכום
הבסיסילילד

03%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

60%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

26%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

83%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

40%ר75פחותהסכום
הבסיסילילד

46%ר63פחותהסכום
הבסיסילילד

03%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

60%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

26%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

83%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

40%ר75פחותהסכום
הבסיסילילדר"

חוקהבטחת
הכנסה-תחילה

ותחולה

תחילתושלטורא'לתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובסעיף108)3(לחוק109ר
זה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,והואיחולעלגמלההמשתלמתבעד

תקופהשמהיוםהאמורואילךר

חוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(110ר )א(
)בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(יקראואתטורא'בתוספתהשנייהלחוקהבטחת

הכנסהכך:

המוסדלביטוחלאומיידווחלוועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,בתום107ר
שנתייםמיוםתחילתושלחוקזה,עליישוםהוראותסעיפים367אעד367ג,כנוסחם
הדיווח למועד עד וננקטו שנפתחו הליכים על זה ובכלל לחוקזה, )16(103 בסעיף

וסכומיםשגבההמוסדלביטוחלאומיתוךשימושבהליכיםכאמורר

דיווחלכנסת-
הוראתשעה

תיקוןחוקהבטחתבחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1091980)בפרקזה-חוקהבטחתהכנסה(-108ר
הכנסה-מס'47

בסעיף5)א()1(,במקום"הענין,כשהםמוגדליםב־7%"יבוא"העניין"; )1(

בסעיף12ב- )2(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"ל־20%"יבוא"ל־5%ר21"ובמקום"ל־24%"יבוא )א(
"ל־5%ר25";

)ב(,במקום"ל־20%"יבוא"ל־5%ר21"ובמקום"ל־24%"יבוא בסעיףקטן )ב(
"ל־5%ר25";

בתוספתהשנייה,במקוםטורא'יבוא: )3(

"טורא'

מישהגיעלגילהפרישהומישמקבלקצבתזקנה,שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שניםוטרם

אםמלאולו80שניםמלאולו80שנים

49%ר13%37ר77%37ר36

25%ר68%59ר12%58ר58

06%ר48%70ר92%69ר68

86%ר30%80ר72%80ר79

46%ר63פחותהסכום
הבסיסילילד

03%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

60%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

26%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

83%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

40%ר75פחותהסכום
הבסיסילילד

46%ר63פחותהסכום
הבסיסילילד

03%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

60%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

26%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

83%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

40%ר75פחותהסכום
הבסיסילילדר"

תחילתושלטורא'לתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובסעיף108)3(לחוק109ר
זה,ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(,והואיחולעלגמלההמשתלמתבעד

תקופהשמהיוםהאמורואילךר

חוקהבטחת
הכנסה-תחילה

ותחולה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(110ר )א(
)בסעיףזה-תקופתהוראתהשעה(יקראואתטורא'בתוספתהשנייהלחוקהבטחת

הכנסהכך:

חוקהבטחת
הכנסה-הוראת

שעהותחולה

ס"חהתשמ"א,עמ'30;התשע"ו,עמ'1155ר 109
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"טורא'

מישהגיעלגילהפרישהומישמקבלקצבתזקנה,שאיריםאותלוייםלפיחוקהביטוח

אםטרםמלאולו70שנים
אםמלאולו70שניםוטרם

אםמלאולו80שניםמלאולו80שנים

13%ר31%37ר99%36ר35

68%ר38%58ר87%57ר56

50%ר18%69ר67%68ר67

30%ר99%80ר47%78ר78

21%ר62פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ר62פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

01%ר73פחותהסכום
הבסיסילילד

52%ר73פחותהסכום
הבסיסילילד

84%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד

21%ר62פחותהסכום
הבסיסילילד

72%ר62פחותהסכום
הבסיסילילד

04%ר64פחותהסכום
הבסיסילילד

01%ר73פחותהסכום
הבסיסילילד

52%ר73פחותהסכום
הבסיסילילד

84%ר74פחותהסכום
הבסיסילילד"ר

טורא'לתוספתהשנייהלחוקהבטחתהכנסה,כנוסחובסעיףקטן)א(,יחולעל )ב(
גמלההמשתלמתבעדתקופתהוראתהשעהר

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב
2015ו־2016(-

מס'3

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב1112015ר
ו־2016(,התשע"ו-1102015,בסעיף32,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:

בתקופהשמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(עדיוםי"גבטבתהתשע"ח ")ב(
)31בדצמבר2017(,יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקום
הקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווה

ל־06ר50אחוזיםר

2018(עדיוםכ"גבטבת )1בינואר בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח )ב1(
התשע"ט)31בדצמבר2018(,יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכך
שבמקוםהקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכום

השווהל־42ר50אחוזיםר

בתקופהשמיוםכ"דבטבתהתשע"ט)1בינואר2019(עדיוםג'בטבתהתש"ף )ב2(
)31בדצמבר2019(,יקראואתסעיף32)א(לחוקהביטוחהלאומיכךשבמקום
הקטעהחלבמילים"סכוםהשווה"עדהמילה"אחוזים"יבוא"סכוםהשווה

ל־05ר53אחוזיםר"

פרק י': דחיית גיל הפרישה לנשים
תיקוןחוקגיל

פרישה-מס'5
בחוקגילפרישה,התשס''ד-112-1112004ר

בסעיף6)3(,במקום"ינואר1955"יבוא"אוגוסט1955"; )1(

בסעיף9- )2(

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ז,עמ'34ר 110

ס''חהתשס''ד,עמ'46;התשע"ד,עמ'605ר 111
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2016("יבוא )30בספטמבר )ב(,במקום"כ''זבאלולהתשע''ו בסעיףקטן )א(
"ד'באיירהתשע''ז)30באפריל2017(";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ב'בטבתהתשע''ז)31בדצמבר2016("יבוא"ח'באב )ב(
התשע''ז)31ביולי2017("ר

בתוספת,בחלקב'- )3(

במקום"עדדצמבר1954"יבוא"עדיולי1955"; )א(

במקוםהקטעהחלבמילים: )ב(

62ו–4חודשים""ינוארעדאוגוסט1955

עדהמילים:

64""מאי1958ואילך

יבוא:

62ו–4חודשים"אוגוסט1955עדמרס1956

62ו–8חודשיםאפריל1956עדנובמבר1956

63דצמבר1956עדיולי1957

63ו–4חודשיםאוגוסט1957עדמרס1958

63ו–8חודשיםאפריל1958עדנובמבר1958

64"רדצמבר1958ואילך

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'188

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ''ה-1121995,בלוחא'113-1ר

בחלקא',תחתהכותרת"לאישה"- )1(

במקום"עדדצמבר1954"יבוא"עדיולי1955"; )א(

במקוםהקטעהחלבמילים: )ב(

62ו–4חודשים""ינוארעדאוגוסט1955

עדהמילים:

64""מאי1958ואילך

יבוא:

62ו–4חודשים"אוגוסט1955עדמרס1956

62ו–8חודשיםאפריל1956עדנובמבר1956

63דצמבר1956עדיולי1957

63ו–4חודשיםאוגוסט1957עדמרס1958

63ו–8חודשיםאפריל1958עדנובמבר1958

64"רדצמבר1958ואילך

בחלקה'- )2(

במקום"עדדצמבר1954"יבוא"עדיולי1955"; )א(

2016("יבוא )30בספטמבר )ב(,במקום"כ''זבאלולהתשע''ו בסעיףקטן )א(
"ד'באיירהתשע''ז)30באפריל2017(";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ב'בטבתהתשע''ז)31בדצמבר2016("יבוא"ח'באב )ב(
התשע''ז)31ביולי2017("ר

בתוספת,בחלקב'- )3(

במקום"עדדצמבר1954"יבוא"עדיולי1955"; )א(

במקוםהקטעהחלבמילים: )ב(

62ו–4חודשים""ינוארעדאוגוסט1955

עדהמילים:

64""מאי1958ואילך

יבוא:

62ו–4חודשים"אוגוסט1955עדמרס1956

62ו–8חודשיםאפריל1956עדנובמבר1956

63דצמבר1956עדיולי1957

63ו–4חודשיםאוגוסט1957עדמרס1958

63ו–8חודשיםאפריל1958עדנובמבר1958

64"רדצמבר1958ואילך

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ''ה-1121995,בלוחא'113-1ר
הלאומי-מס'188

בחלקא',תחתהכותרת"לאישה"- )1(

במקום"עדדצמבר1954"יבוא"עדיולי1955"; )א(

במקוםהקטעהחלבמילים: )ב(

62ו–4חודשים""ינוארעדאוגוסט1955

עדהמילים:

64""מאי1958ואילך

יבוא:

62ו–4חודשים"אוגוסט1955עדמרס1956

62ו–8חודשיםאפריל1956עדנובמבר1956

63דצמבר1956עדיולי1957

63ו–4חודשיםאוגוסט1957עדמרס1958

63ו–8חודשיםאפריל1958עדנובמבר1958

64"רדצמבר1958ואילך

בחלקה'- )2(

במקום"עדדצמבר1954"יבוא"עדיולי1955"; )א(

ס''חהתשנ''ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'292ר 112
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במקוםהקטעהחלבמילים: )ב(

57ו–4חודשים""ינוארעדאוגוסט1955

עדהמילים:

59""מאי1958ואילך

יבוא:

57ו–4חודשים"אוגוסט1955עדמרס1956

57ו–8חודשיםאפריל1956עדנובמבר1956

58דצמבר1956עדיולי1957

58ו–4חודשיםאוגוסט1957עדמרס1958

58ו–8חודשיםאפריל1958עדנובמבר1958

59"רדצמבר1958ואילך

פרק י"א: הגבלת שוק ההימורים 
תיקוןחוקלהסדר

ההימוריםבספורט
-מס'8

בחוקלהסדרההימוריםבספורט,התשכ"ז-1131967)בפרקזה-החוקלהסדרההימורים114ר
בספורט(-

בסעיף7,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

בלילגרועמהאמורבסעיףזהובסעיפים8גו־9,שרהאוצררשאילאשר ")ג(
השתתפותמתקציבהמדינהבתקציבהשלהמועצהר";

אחריסעיף9יבוא: )2(

"העברתיתרת
מזומניםלמדינה

בכלאחדמהמועדיםהמפורטיםלהלןתעבירהמועצה9אר )א(
כספי מתוך חדשים שקלים מיליון 300 של סכום למדינה

יתרותהמזומניםשהצטברועדלשנת2016:

ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(; )1(

ביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ר )2(

יפחתומ־250מיליוןשקלים ככלשיתרותהמזומנים )ב(
חדשים)בסעיףקטןזה-הסכוםהמזערי(,תעבירהמדינה
למועצהלאיאוחרמ־60ימיםמהמועדשבופחתויתרות
המזומניםכאמור,אתההפרששביןיתרותהמזומניםלסכום
למדינה המועצה שהעבירה מהסכום יותר ולא המזערי,

בפועללפיסעיףקטן)א(ר

בסעיףזה,"יתרותהמזומנים"-סךהסכומיםשהמועצה )ג(
הקצתהלחלוקהכתמיכהבהקמהובשדרוגשלמיתקניספורט
כאמורבסעיף9)ב1()1(ו–)6(אךטרםהועברובפועללמקבלי

התמיכהר"

ס"חהתשכ"ז,עמ'142;התשע"ד,עמ'410ר 113
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פרק י"ב: מס ריבוי דירות

סימן א': פרשנות

בפרקזה-115רהגדרות

"איגודמעטים"-איגודשאיןלציבורענייןממשיבו,שחמישהבניאדםאופחותמזה,
ביחד,שולטיםשליטהישירהאועקיפהבענייניו,אויכוליםלשלוט,אוזכאים
לרכוששליטהכאמור,ובפרט-אךבלילגרועמןהכללהאמור-כשהם,ביחד,
מחזיקיםברובהזכויותבאיגוד;לענייןזה,ייחשבולאדםאחדאדםוקרובו,אדם
ובאכוחו,וכןשותפיםבשותפותרשומהלפיפקודתהשותפויות]נוסחחדש[,

התשל"ה-1141975;

"ארנונה"-ארנונהכלליתכמשמעותהבסעיף8לחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-1151992;

"בעל"או"בעלות",לענייןדירתמגורים-מישישלוזכותבמקרקעיןבדירתמגורים;
ואולםלענייןדירתמגוריםהנמצאתבאזורכהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוי

מקרקעין-ובלבדשהואאזרחישראלכהגדרתובאותוסעיף;

"דירהחייבת"-דירתמגוריםשחייבבמסנדרשלשלםבעדהמסריבוידירות;

"דירתמגורים"-דירהאוחלקממנה,שבנייתההושלמה,הנמצאתבישראלאובאזור
כהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוימקרקעין,והיאמיועדתלמגוריםלפיטיבה
אולפיהתכניתהחלהעליהלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1161965,או

משמשתלמגורים;

"זכות"באיגוד-כלאחתמאלה:הזכותלקבלתנכסיהאיגודבעתפירוקו,אוהזכות
לקבלרווחים;

"החברההממשלתיתלדיורולהשכרה"-דירהלהשכיר-החברההממשלתיתלדיור
ולהשכרהבע"מ,שהוקמהמכוחהחלטתהממשלהמס'770מיוםה'בחשוון

התשע"ד)9באוקטובר2013(;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1171963;

"חייבבמס"-יחידשהואבעליםשלמספרדירותמגוריםששיעורהבעלותשלובהן
הוא249%אויותר;

"מדדמחיריהדירות"-מדדמחיריהדירותשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מס","מסריבוידירות"-מסהמוטללפיפרקזה;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה118;

"שומה"-שומהמותניתלפיסעיף121)א(,שומתהמנהללפיסעיף126ושומהלפימיטב
השפיטהבהעדרשומהעצמיתלפיסעיף127;

"שטחהדירה"-שטחהנכסשעלבסיסונעשההחיובבארנונהשלהשנהשקדמהלשנת
המסאושטחהדירהשמופיעבאישורזכויותאובהיתרהבנייה,לפיבחירתהנישום;

"שנתהמס"-תקופהשלשניםעשרחודשיםרצופים,שתחילתהב־1בינוארר

לכלמונחבפרקזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקמיסוימקרקעין,אלאאםכן116רפרשנות
נקבעבמפורשאחרתר

פרק י"ב: מס ריבוי דירות

סימן א': פרשנות

הגדרותבפרקזה-115ר

"איגודמעטים"-איגודשאיןלציבורענייןממשיבו,שחמישהבניאדםאופחותמזה,
ביחד,שולטיםשליטהישירהאועקיפהבענייניו,אויכוליםלשלוט,אוזכאים
לרכוששליטהכאמור,ובפרט-אךבלילגרועמןהכללהאמור-כשהם,ביחד,
מחזיקיםברובהזכויותבאיגוד;לענייןזה,ייחשבולאדםאחדאדםוקרובו,אדם
ובאכוחו,וכןשותפיםבשותפותרשומהלפיפקודתהשותפויות]נוסחחדש[,

התשל"ה-1141975;

"ארנונה"-ארנונהכלליתכמשמעותהבסעיף8לחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוני
חקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"ג-1151992;

"בעל"או"בעלות",לענייןדירתמגורים-מישישלוזכותבמקרקעיןבדירתמגורים;
ואולםלענייןדירתמגוריםהנמצאתבאזורכהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוי

מקרקעין-ובלבדשהואאזרחישראלכהגדרתובאותוסעיף;

"דירהחייבת"-דירתמגוריםשחייבבמסנדרשלשלםבעדהמסריבוידירות;

"דירתמגורים"-דירהאוחלקממנה,שבנייתההושלמה,הנמצאתבישראלאובאזור
כהגדרתובסעיף16א)א(לחוקמיסוימקרקעין,והיאמיועדתלמגוריםלפיטיבה
אולפיהתכניתהחלהעליהלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1161965,או

משמשתלמגורים;

"זכות"באיגוד-כלאחתמאלה:הזכותלקבלתנכסיהאיגודבעתפירוקו,אוהזכות
לקבלרווחים;

"החברההממשלתיתלדיורולהשכרה"-דירהלהשכיר-החברההממשלתיתלדיור
ולהשכרהבע"מ,שהוקמהמכוחהחלטתהממשלהמס'770מיוםה'בחשוון

התשע"ד)9באוקטובר2013(;

"חוקמיסוימקרקעין"-חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1171963;

"חייבבמס"-יחידשהואבעליםשלמספרדירותמגוריםששיעורהבעלותשלובהן
הוא249%אויותר;

"מדדמחיריהדירות"-מדדמחיריהדירותשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מס","מסריבוידירות"-מסהמוטללפיפרקזה;

"הפקודה"-פקודתמסהכנסה118;

"שומה"-שומהמותניתלפיסעיף121)א(,שומתהמנהללפיסעיף126ושומהלפימיטב
השפיטהבהעדרשומהעצמיתלפיסעיף127;

"שטחהדירה"-שטחהנכסשעלבסיסונעשההחיובבארנונהשלהשנהשקדמהלשנת
המסאושטחהדירהשמופיעבאישורזכויותאובהיתרהבנייה,לפיבחירתהנישום;

"שנתהמס"-תקופהשלשניםעשרחודשיםרצופים,שתחילתהב־1בינוארר

לכלמונחבפרקזהתהיההמשמעותהנודעתלובחוקמיסוימקרקעין,אלאאםכן116ר
נקבעבמפורשאחרתר

פרשנות

דינימדינתישראל,נוסחחדש28,עמ'459ר 114

ס"חהתשנ"ג,עמ'10ר 115

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 116

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 117

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 118
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סימן ב': מס ריבוי דירות 

הוראות117רמסריבוידירות לפי שנקבע בסכום דירות ריבוי מס מס, שנת בכל ישלם, במס חייב )א(
סעיף118)בסימןזה-המסהשנתי(,בעדכלדירתמגוריםשהיתהבבעלותובכלשנת

המס,למעטשתידירותמגורים,לפיבחירתור

חלשינויבמהלךשנתהמסבמספרדירותהמגוריםשבבעלותחייבבמסאו )ב(
בשיעורבעלותובאחתאויותרמהן,אוהפךיחידלהיותחייבבמסבמהלךשנתהמס,

יחולוההוראותהאלהלענייןחישובסכוםהמסלאותהשנתמס,לפיהעניין:

מישהפךלהיותבעליםשלדירתמגוריםנוספתבמהלךשנתהמס,ישלם )1(
חלקיחסימהמסהשנתי,עלדירתהמגוריםהנוספתאועלדירתמגוריםאחרת
בבעלותושיבחרבה,כיחסמספרהימיםשהיהבעליםשלדירתהמגוריםהנוספת

באותהשנתמס,ל־365;

חייבבמסשהפסיקלהיותבעליםשלדירתמגוריםבמהלךשנתהמס)בפסקה )2(
זו-הדירההנגרעת(,ישלםחלקיחסימהמסהשנתיעלדירהחייבתשיבחרבה,

כיחסמספרהימיםשהיהבעליםשלהדירההנגרעתבאותהשנתמס,ל־365;

חייבבמסשחלשינויבשיעורבעלותובדירתמגוריםבמהלךשנתהמס )3(
ישלםמסכמפורטלהלן:

שהיו החייבות מהדירות אחת כל על השנתי מהמס יחסי חלק )א(
בבעלותולפנימועדהשינוי,כיחסמספרהימים,באותהשנתמס,שבהם

כלדירההיתהבבעלותוכאמור,ל־365;

חלקיחסימהמסהשנתיעלכלאחתמדירותהמגוריםשבחרבהן )ב(
כדירותחייבותהחלממועדהשינוי,כיחסמספרהימים,באותהשנתמס,

שבהםכלדירהחייבתהיתהבבעלותוהחלממועדהשינוי,ל־365;

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,חייבבמסשצירוףשלהסכוםהקובעהמיוחס )4(
לכלהדירותשבבעלותו,למעטהדירהשהסכוםהקובעלגביההואהגבוהביותר
)להלן-סכוםדירותההשקעה(,נמוךמ–1,150,000שקליםחדשים,יהיהפטור

מהמסעלפיסימןזהר
מסריבוידירותיעמודעלשיעורשל1%מהסכוםהקובעכפישחושבלפיהנוסחה118רסכוםהמס )א(

שבסעיף2לתוספתלפרקזה)בסימןזה-התוספת(ר

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת, )ב(
ובלבדשבשינויהנוסחהשלפיהיחושבהסכוםהקובעכאמורבסעיףקטן)א(אורכיב
מרכיביה,יובאבחשבוןהערךהמקורבשלדירתמגוריםבאזורשבונמצאתהדירה,לפי

אומדניםסטטיסטייםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סכוםהמסהשנתי,בעדכלדירהחייבת,לאיעלה )ג(
על18,000שקליםחדשיםר

מסריבוידירותשישלםחייבבמסשהואבעלחלקמדירהחייבתיהיהסכוםהמס )ד(
החלעלאותהדירהכשהואמוכפלבשיעורבעלותובדירהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הסכוםהקובעשעליוישלםהחייבבמסשסכום )ה(
דירותההשקעהשלועולהעל1,150,000שקליםחדשיםאךנמוךמ־1,400,000שקלים

חדשיםיהיההחלקהיחסיכשהואמוכפלבסכוםהמתואם;לענייןזה-

"הסכוםהמתואם"-ההפרשביןסכוםדירותההשקעהל־1,150,000שקליםחדשים,
כשההפרשמוכפלב־6ר5;

"החלקהיחסי"-הסכוםהקובעלגביהדירההחייבתלחלקבסכוםדירותההשקעהר
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הסכוםכאמורבסעיףקטן)ג(יעודכןב־1בינוארשלכלשנה)בסעיףזה-יום )ו(
העדכון(לפישיעורשינוימדדמחיריהדירותשפורסםבחודשנובמברשקדםליום
העדכון,לעומתמדדמחיריהדירותשפורסםבחודשנובמברשלהשנהשקדמהלכך,
ויעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;המנהליפרסםבהודעה

ברשומותאתהסכוםהמעודכןלפיסעיףקטןזהר

חזקותחלוטות
לענייןבעלות

לענייןסימןזה-119ר

יראוכדירתמגוריםבבעלותושליחידגםדירתמגוריםשהיאבבעלותושלאיגוד )1(
מעטים,אםישליחיד,באמצעותזכויותבאיגוד,במישריןאובעקיפין,חלקבבעלות

בדירה,בהתאםלזכויותיובאיגוד;

עלאףהאמורבכלדיןובכלהסכם,יראויחידובןזוגו,למעטבןזוגהגרדרךקבע )2(
בנפרד,וילדיהםשטרםמלאולהם18שנים,כבעליםאחדוהחבותלפיחוקזהתהיה

עלהיחידובןזוגו,יחדולחודר

דירותמגוריםאשר
לאיימנולצורך

הטלתהמס

דירתמגוריםכמפורטלהלןלאתימנהכדירתמגוריםלצורךהטלתמסריבוידירות:120ר

דירתמגוריםבבעלותםשלעמותהלפיחוקהעמותות,התש"ם-1191980,הקדש )1(
חוק לפי הציבור לתועלת חברה או התשל"ט-1201979, הנאמנות, חוק לפי ציבורי

החברות,התשנ"ט-1211999;

לעידוד לחוק 1 שביעי פרק לפי בשלה להטבות זכאי שבעלה מגורים דירת )2(
השקעותהון,התשי"ט-1221959,בשנותהמסשבהןזכאילהטבותכאמור;

דירתמגוריםשהיאדירהבבנייןלהשכרה,כמשמעותהבחוקלעידודבנייתדירות )3(
להשכרה,התשס"ז-1232007,אשרחברהבעלתבנייןלהשכרהכהגדרתהבחוקהאמור,

מקבלתהטבותמכוחאותוחוקבשלהבנייןשבונמצאתהדירה;

דירתמגוריםשמשמשתלהשכרהלטווחארוךלפימכרזשפרסמההמדינהאו )4(
החברההממשלתיתלדיורולהשכרה;

דירתמגוריםהמושכרתלמגוריםבשכירותשחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[, )5(
התשל"ב-1241972,חלעליה;

דירתמגוריםהמהווהמלאיעסקילענייןמסהכנסה; )6(

בדירת במקרקעין זכות לחוכר יש שבשלה לתקופה המוחכרת מגורים דירת )7(
המגורים,לאתימנהכדירתושלהמחכיר;

דירתמגוריםשפוצלהבהתאםלכלדין,תיחשבכדירתמגוריםאחת; )8(

מספרדירותמגוריםשחוברולדירהאחת,ייחשבוכדירתמגוריםאחת; )9(

דירתמגוריםאשרבהתאםלהחלטותמועצתמקרקעיישראל,לאניתןלהעביר )10(
בהזכויותאלאכחלקמנחלה;

דירתמגוריםשהתקבלהבירושה,ובלבדשלאהושכרהבשנההראשונהלאחר )11(
פטירתהמוריש-לאתימנהכדירתמגוריםבשנההראשונהכאמור;

דירתמגוריםשלמישהואיתוםמשניהוריושטרםמלאולו18שניםר )12(

הסכוםכאמורבסעיףקטן)ג(יעודכןב־1בינוארשלכלשנה)בסעיףזה-יום )ו(
העדכון(לפישיעורשינוימדדמחיריהדירותשפורסםבחודשנובמברשקדםליום
העדכון,לעומתמדדמחיריהדירותשפורסםבחודשנובמברשלהשנהשקדמהלכך,
ויעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;המנהליפרסםבהודעה

ברשומותאתהסכוםהמעודכןלפיסעיףקטןזהר

חזקותחלוטותלענייןסימןזה-119ר
לענייןבעלות

יראוכדירתמגוריםבבעלותושליחידגםדירתמגוריםשהיאבבעלותושלאיגוד )1(
מעטים,אםישליחיד,באמצעותזכויותבאיגוד,במישריןאובעקיפין,חלקבבעלות

בדירה,בהתאםלזכויותיובאיגוד;

עלאףהאמורבכלדיןובכלהסכם,יראויחידובןזוגו,למעטבןזוגהגרדרךקבע )2(
בנפרד,וילדיהםשטרםמלאולהם18שנים,כבעליםאחדוהחבותלפיחוקזהתהיה

עלהיחידובןזוגו,יחדולחודר

דירותמגוריםאשרדירתמגוריםכמפורטלהלןלאתימנהכדירתמגוריםלצורךהטלתמסריבוידירות:120ר
לאיימנולצורך

הטלתהמס דירתמגוריםבבעלותםשלעמותהלפיחוקהעמותות,התש"ם-1191980,הקדש )1(
חוק לפי הציבור לתועלת חברה או התשל"ט-1201979, הנאמנות, חוק לפי ציבורי

החברות,התשנ"ט-1211999;

לעידוד לחוק 1 שביעי פרק לפי בשלה להטבות זכאי שבעלה מגורים דירת )2(
השקעותהון,התשי"ט-1221959,בשנותהמסשבהןזכאילהטבותכאמור;

דירתמגוריםשהיאדירהבבנייןלהשכרה,כמשמעותהבחוקלעידודבנייתדירות )3(
להשכרה,התשס"ז-1232007,אשרחברהבעלתבנייןלהשכרהכהגדרתהבחוקהאמור,

מקבלתהטבותמכוחאותוחוקבשלהבנייןשבונמצאתהדירה;

דירתמגוריםשמשמשתלהשכרהלטווחארוךלפימכרזשפרסמההמדינהאו )4(
החברההממשלתיתלדיורולהשכרה;

דירתמגוריםהמושכרתלמגוריםבשכירותשחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[, )5(
התשל"ב-1241972,חלעליה;

דירתמגוריםהמהווהמלאיעסקילענייןמסהכנסה; )6(

בדירת במקרקעין זכות לחוכר יש שבשלה לתקופה המוחכרת מגורים דירת )7(
המגורים,לאתימנהכדירתושלהמחכיר;

דירתמגוריםשפוצלהבהתאםלכלדין,תיחשבכדירתמגוריםאחת; )8(

מספרדירותמגוריםשחוברולדירהאחת,ייחשבוכדירתמגוריםאחת; )9(

דירתמגוריםאשרבהתאםלהחלטותמועצתמקרקעיישראל,לאניתןלהעביר )10(
בהזכויותאלאכחלקמנחלה;

דירתמגוריםשהתקבלהבירושה,ובלבדשלאהושכרהבשנההראשונהלאחר )11(
פטירתהמוריש-לאתימנהכדירתמגוריםבשנההראשונהכאמור;

דירתמגוריםשלמישהואיתוםמשניהוריושטרםמלאולו18שניםר )12(

ס"חהתש"ם,עמ'210ר 119

ס"חהתשל"ט,עמ'128 120

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 121

ס"חהתשי"ט,עמ'234ר 122

ס"חהתשס"ז,עמ'282ר 123

ס"חהתשל"ב,עמ'176ר 124
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סימן ג':  שומות והצהרות 

הודעתשומה
מותנית

המנהלישלחהודעהלחייבבמס,לאיאוחרמה־30בינוארשלכלשנתמס,ובה121ר )א(
יקבעהמנהללפימיטבשפיטתואתהדירותהחייבותלשנתהמס,וכןאתסכוםהמס
השנתישחבבוחייבבמס)בסימןזה-הודעתשומהמותנית(;הודעתהשומההמותנית
תכלולפירוטבדברדירותהמגוריםשבבעלותהחייבבמס,האזורכהגדרתובתוספת
שבונמצאתכלדירהכאמור,שטחהשלכלדירהכאמור,הסכוםהקובעלגביכלדירה
כאמור,וכןכלמידעאחרהדרושלצורךעשייתהשומה,בהתאםלנתוניםהמצויים

בידיור

בקביעתהדירותהחייבותבהודעתהשומההמותנית,יבחרהמנהלאתדירות )ב(
המגוריםשהמסשישולםבעדןהואהנמוךביותרר

המנהלרשאי,בתוךשמונהחודשיםמהמועדשבושלחלחייבבמסהודעתהשומה )ג(
המותנית,אםשוכנעשנפלהבהטעותחשבון-לתקנה,ביוזמתואולבקשתהחייבבמסר

30ימים מישחויבבתשלוםהמסלפיהודעתהשומההמותנית,רשאי,בתוך )ד(
מהמועדשבוקיבלאתההודעה,לבחורדירתמגוריםאחרתשבבעלותוכדירהחייבת,
באמצעותהגשתהודעהבדברבחירהכאמור,בטופסשקבעהמנהל;לאהגישהודעה

כאמור,לאיהיהרשאילבחורדירתמגוריםאחרתכדירהחייבתבאותהשנתמסר

חייבבמסאשרלאקיבלהודעתשומהמותניתעדה־30במרסשלשנתמס,יגישר )ה(
למנהל,לאיאוחרמה־30במאישלשנתהמס,הצהרהעלדירותהמגוריםשבבעלותו,
שבהיפרט,בטופסשקבעהמנהל,אתהענייניםהמפורטיםבפסקאות)1(ו–)2(שלסעיף
122)א(,וכןאתסכוםהמסהשנתיהמגיעבעדהדירותהחייבותשבחרבהן;החובה
להגישהצהרהלפיסעיףקטןזהלאתחולעלחייבבמסשהגישקודםלכןהצהרהלפי

סעיף122)א(לגביאותהשנתמסר

הצהרהוהודעה
עלשינוי

חלשינויבמהלךשנתהמסבמספרדירותהמגוריםשבבעלותחייבבמסאו122ר )א(
בשיעורבעלותובאחתאויותרמהן,אוהפךיחידלהיותחייבבמסבמהלךשנתהמס,
יגישהחייבבמסלמנהלהצהרהבתוך30ימיםמהיוםשבוחלהשינויכאמור,שבה

יפרטאתכלאלה,בטופסשקבעהמנהל:

פרטיםבדברכלדירתמגוריםשבבעלותו,ובכללזהכתובתהדירהושטחה; )1(

בחירתולענייןדירותהמגוריםשיהיודירותחייבות; )2(

סכוםהמסהמגיעלאותהשנתמסבעקבותהשינוינשואההצהרה; )3(

פרטיםלגביהשינויומועדור )4(

חייבבמסשחלשינויבשטחדירתמגוריםשבבעלותובשנתהמס,לעומתשנת )ב(
המסהקודמת,יגישלמנהל,עדסוףשנתהמסשבהחלהשינוי,הודעהעלכךבטופס

שקבעהמנהלר

סופיותבחירת
הדירההחייבת

בחרחייבבמסדירתמגוריםכדירהחייבת,כאמורבסעיפים121)ד(ו–)ה(או122)א(,לא123ר
יהיהרשאילשנותאתבחירתובאותהשנתמסר

הצהרות,השגות,בקשותלתיקוןשומהוהודעותשמגישחייבבמסלפיסעיפים124ראופןההגשה )א(
121)ד(ו–)ה(,122)א(ו–)ב(,127)א(,129ולפיסעיף85לחוקמיסוימקרקעיןכפישהואמוחל
בסעיף128לחוקזה,יוגשובאופןמקווןבאתרהאינטרנטשלרשותהמסיםבאמצעות

מערכתממוחשבתאשריפעילויתחזקהמנהללצורךהגשתדוחותבאופןמקווןר

הצהרה,השגה,בקשהלתיקוןשומהאוהודעהשהיתהחובהלהגישהבאופן )ב(
מקווןולאהוגשהבדרךזו,יראואותהכאילולאהוגשהר
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הוגשהלמנהלהצהרהלפיסעיף121)ה(או122)א(,יראואתההצהרהכקביעתהמס125רשומהעצמית
בידיאותואדם)בפרקזה-שומהעצמית(ר

המנהלרשאי,בתוךשמונהחודשיםמהמועדשבוהוגשההשומההעצמית,לבדוק126רשומתהמנהל
אותהולעשותאחתמאלה:

לאשראתהשומההעצמית; )1(

אםישלמנהלטעמיםסביריםלהניחשהשומההעצמיתאינהנכונה-לקבוע )2(
לפימיטבשפיטתואתהמסהחל;שומהלפיפסקהזויכולשתיעשהבהתאםלהסכם

עםהחייבבמס;

אםשוכנעשנפלהבשומההעצמיתאובשומהלפיסעיףזה,טעותחשבון- )3(
לתקנה,ביוזמתואולבקשתהחייבבמס;תיקןהמנהלכאמורשומהעצמית,ימשיכו

לראותבהכשומהעצמיתר
שומהבהעדר
שומהעצמית

לאהוגשהלמנהלשומהעצמית,והמנהלסבורשאדםפלוניחייבבתשלוםמס,127ר )א(
רשאיהמנהללדרושממנוהגשתהצהרהכאמורבסעיף121)ה(ומשלאנענהבתוך30
ימיםרשאיהמנהללקבועלפימיטבשפיטתואתהדירותהחייבותלשנתהמס,את
האזורכהגדרתובתוספתשבונמצאתכלדירה,אתשטחןשלהדירות,אתתקופת
ההחזקהשלהחייבבמסבהן,ואתסכוםהמסשהחייבבמסחבבו,וכלדבראחרהדרוש

לצורךעשייתהשומהלפיסעיףזהר

בקביעתהדירותהחייבותלפיסעיףקטן)א(,יבחרהמנהלאתדירותהמגורים )ב(
שהמסשישולםבעדןהואהנמוךביותרר

תחולתהוראות
חוקמיסוי

מקרקעיןעלשומה

עלשומהלפיפרקזהיחולוהוראותסעיפים85,84ו־86לחוקמיסוימקרקעין,בשינויים128ר
המחויביםר

הוראותהפרקשמינילחוקמיסוימקרקעיןיחולועלהשגהוערעורעלהשומהלפיפרק129רהשגהוערעור
זה,בשינוייםהמחויביםר

סימן ד': תשלום המס וגבייתו 

תשלוםהמסעלידיחייבבמסייעשהבהתאםלמפורטלהלן,לכלשנתמס:130רתשלוםהמס )א(

לאיאוחרמיום30ביוניבשנתהמס-ישולםמחציתמסכוםהמס; )1(

לאיאוחרמיום31בדצמברבשנתהמס-תשולםיתרתהמסר )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מישנוסףלוסכוםמסלתשלוםבשלשינויכאמור )ב(
בסעיף117)ב()1(או)3(שחל-

בתקופהשמיום31במאיעדיום30בנובמבר,בשנתהמס-ישלםאתסכום )1(
המסשנוסףלו,לאיאוחרמיום31בדצמברבאותהשנתהמס;

בתקופהשמיום1בדצמברעדיום31בדצמבר,בשנתהמס-ישלםאת )2(
סכוםהמסשנוסףלו,לאיאוחרמיום30ביוניבשנתהמסהעוקבתר

נמסרהלחייבבמסהודעהבדברשומהלפיסעיפים126)2(או127,ישלםאתיתרת )ג(
המסשהואחייבבהלפיההודעה,בתוך15ימיםמהיוםשנמסרהלוההודעה;הגיש
החייבבמסהשגהעלשומהכאמור,ישלםאתסכוםהמסשאינושנויבמחלוקתכאמורר

ניתןפסקדיןבערעורעלהשגה,ישולםסכוםהמסהמגיעלפיפסקהדיןבתוך45 )ד(
ימיםמיוםשניתן,זולתאםקבעביתהמשפטהעליוןאחרתר

ניתןפסקדיןשלביתהמשפטהעליוןבערעורעלפסקדיןלפיסעיףקטן)ד(,ישולם )ה(
סכוםהמסהמגיעלפיפסקהדיןבתוך15ימיםמיוםשניתןר

הוגשהלמנהלהצהרהלפיסעיף121)ה(או122)א(,יראואתההצהרהכקביעתהמס125ר
בידיאותואדם)בפרקזה-שומהעצמית(ר

שומהעצמית

המנהלרשאי,בתוךשמונהחודשיםמהמועדשבוהוגשההשומההעצמית,לבדוק126ר
אותהולעשותאחתמאלה:

שומתהמנהל

לאשראתהשומההעצמית; )1(

אםישלמנהלטעמיםסביריםלהניחשהשומההעצמיתאינהנכונה-לקבוע )2(
לפימיטבשפיטתואתהמסהחל;שומהלפיפסקהזויכולשתיעשהבהתאםלהסכם

עםהחייבבמס;

אםשוכנעשנפלהבשומההעצמיתאובשומהלפיסעיףזה,טעותחשבון- )3(
לתקנה,ביוזמתואולבקשתהחייבבמס;תיקןהמנהלכאמורשומהעצמית,ימשיכו

לראותבהכשומהעצמיתר

לאהוגשהלמנהלשומהעצמית,והמנהלסבורשאדםפלוניחייבבתשלוםמס,127ר )א(
רשאיהמנהללדרושממנוהגשתהצהרהכאמורבסעיף121)ה(ומשלאנענהבתוך30
ימיםרשאיהמנהללקבועלפימיטבשפיטתואתהדירותהחייבותלשנתהמס,את
האזורכהגדרתובתוספתשבונמצאתכלדירה,אתשטחןשלהדירות,אתתקופת
ההחזקהשלהחייבבמסבהן,ואתסכוםהמסשהחייבבמסחבבו,וכלדבראחרהדרוש

לצורךעשייתהשומהלפיסעיףזהר

שומהבהעדר
שומהעצמית

בקביעתהדירותהחייבותלפיסעיףקטן)א(,יבחרהמנהלאתדירותהמגורים )ב(
שהמסשישולםבעדןהואהנמוךביותרר

עלשומהלפיפרקזהיחולוהוראותסעיפים85,84ו־86לחוקמיסוימקרקעין,בשינויים128ר
המחויביםר

תחולתהוראות
חוקמיסוי

מקרקעיןעלשומה

הוראותהפרקשמינילחוקמיסוימקרקעיןיחולועלהשגהוערעורעלהשומהלפיפרק129ר
זה,בשינוייםהמחויביםר

השגהוערעור

סימן ד': תשלום המס וגבייתו 

תשלוםהמסעלידיחייבבמסייעשהבהתאםלמפורטלהלן,לכלשנתמס:130ר תשלוםהמס)א(

לאיאוחרמיום30ביוניבשנתהמס-ישולםמחציתמסכוםהמס; )1(

לאיאוחרמיום31בדצמברבשנתהמס-תשולםיתרתהמסר )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מישנוסףלוסכוםמסלתשלוםבשלשינויכאמור )ב(
בסעיף117)ב()1(או)3(שחל-

בתקופהשמיום31במאיעדיום30בנובמבר,בשנתהמס-ישלםאתסכום )1(
המסשנוסףלו,לאיאוחרמיום31בדצמברבאותהשנתהמס;

בתקופהשמיום1בדצמברעדיום31בדצמבר,בשנתהמס-ישלםאת )2(
סכוםהמסשנוסףלו,לאיאוחרמיום30ביוניבשנתהמסהעוקבתר

נמסרהלחייבבמסהודעהבדברשומהלפיסעיפים126)2(או127,ישלםאתיתרת )ג(
המסשהואחייבבהלפיההודעה,בתוך15ימיםמהיוםשנמסרהלוההודעה;הגיש
החייבבמסהשגהעלשומהכאמור,ישלםאתסכוםהמסשאינושנויבמחלוקתכאמורר

ניתןפסקדיןבערעורעלהשגה,ישולםסכוםהמסהמגיעלפיפסקהדיןבתוך45 )ד(
ימיםמיוםשניתן,זולתאםקבעביתהמשפטהעליוןאחרתר

ניתןפסקדיןשלביתהמשפטהעליוןבערעורעלפסקדיןלפיסעיףקטן)ד(,ישולם )ה(
סכוםהמסהמגיעלפיפסקהדיןבתוך15ימיםמיוםשניתןר
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תשלוםנוסףבשל
אי–הגשתהצהרה

לאהגישאדםהצהרהאוהודעהלפיסעיפים121)ה(או122אובעקבותדרישת131ר )א(
המנהלכאמורבסעיף127,יטילעליוהמנהל,נוסףעלסכוםהמסהמגיעלפיסעיף118,

תשלוםנוסףבגובהסכוםהמסשלאשולםבשלאי–הגשתההצהרהר

הקבוע המועד לאחר 122)א( או 121)ה( סעיפים לפי הצהרה במס חייב הגיש )ב(
להגשתה,יטילעליוהמנהל,בעדכלשבועייםשלפיגור,תשלוםנוסףבסכוםהקבוע

בסעיף94א)א()1(לחוקמיסוימקרקעיןר
עלגבייתהמסיחולוהוראותסעיפים94,92ד,95או־95בלחוקמיסוימקרקעין,בשינויים132רגבייתהמס

המחויביםר
הפרשיהצמדה

וריבית
עלסכומימסשלאשולמובמועדאשרנקבעלתשלוםלפיסימןזה,ייווספוהפרשי133ר )א(

הצמדהוריביתבעדהתקופהשמהיוםשלאחרהמועדשנקבעלתשלוםהמסעדיום
התשלוםבפועלר

המנהלרשאי,אםראהסיבהמספקתלכך,לדחותאתהמועדלתשלוםהמס,כולו )ב(
אומקצתו,לתקופהשימצאלנכון,ובלבדשהחייבבמסישלםעלתקופתהדחייההפרשי

הצמדהוריביתר
סמכותהמנהל
להקטיןהפרשי

הצמדהוריביתאו
סכוםתשלוםנוסף

המנהלרשאילהקטיןאתשיעורהפרשיההצמדהוריביתאוסכוםהתשלום134ר )א(
הנוסףהמוטללפיסימןזהאולוותרעליהםלחלוטין,אםהוכחלהנחתדעתוכיהאיחור
שבשלונוספולחובהמססכומיםכאמור,לאנגרםעלידימעשהאומחדלהתלויים

ברצונושלהחייבבמסר

יראותשלוםנוסףכקנסלענייןחוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-1251980ר )ב(

המועדלתשלום
הפרשיהצמדה

וריביתאוהתשלום
הנוסףוקנסות

המועדלתשלוםהפרשיהצמדהוריבית,קנסותותשלוםנוסףשחבבהםחייבבמסעל135ר
פיפרקזההואביוםהיווצרותםר

סימן ה': עונשין

מישמסרהצהרה,ידיעהאוהודעהשאינהנכונה,דינו-קנסשהואפישניים136רעבירותועונשים )א(
מסכוםהמסשלאשולםבשלאותהעבירהר

אדםאשרבמטרהלהתחמקממסעבראחתמהעבירותהמנויותלהלן,דינו-קנס )ב(
שהואפישלושהמסכוםהמסשהעליםאושהתכווןלהעלים:

מסרבהצהרהעלפיפרקזה,אמרהאותרשומתכוזבת; )1(

השיבתשובהכוזבתבעלפהאובכתב,עלשאלהשנשאלה,אועלדרישת )2(
ידיעותשנערכהעלפיפרקזה;

הכיןאוקייםהצהרהכוזבתאוחוזהכוזבאורשומותאחרותכוזבות,או )3(
שזייףהצהרהאוחוזהאורשומות;

השתמשבכלמרמה,עורמהאותחבולהר )4(

אישוםבפליליםשלאדם,אוהרשעתועלפיסעיףקטן)ב(,אינםגורעיםמחובתו )ג(
לתשלוםהמסר

סימן ו': סמכויות והוראות נוספות

סמכויותהמנהל,
הארכותמועדים,

קביעתטפסים
ודרישתידיעות

רשמיות

סמכויותהמנהללפיסעיפים107ו־112לחוקמיסוימקרקעין,ולפיסעיף140לפקודה,137ר
יהיונתונותלו,בשינוייםהמחויבים,גםלצורךסימןזהר

ס"חהתשמ"א,עמ'38ר 125
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המנהלאומישהוסמךלכךמביןעובדירשותהמסיםבישראל,רשאי,לצורךביצוע138רסמכויותפיקוח
סימןזה-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען )2(
שלהוראותסימןזהאולהקלאתביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתו

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-1261995;

להיכנסבכלעתסבירהבשעותהיוםלכלמקרקעין,ולערוךבהםבדיקותומדידות, )3(
ובלבדשלאייכנסולמקוםהמשמשלמגוריםאלאבהתקייםגםאחדמאלה:

התקבלהלכךהסכמתהמחזיקבו; )א(

התקבלאישורבכתבמאתהמנהלונמסרהלמחזיקבוהודעהעלהכוונה )ב(
להיכנסלמקרקעיןעשריםוארבעשעותמראשר

התעוררחשדלביצועעבירהלפיפרקזה,רשאימישהוסמךלכךמכוחסעיף97לחוק139רסמכויותאכיפה
מיסוימקרקעין-

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמור,אושעשויותלהיותלוידיעותהנוגעות )1(
לעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־3לפקודתהפרוצדורה

הפלילית)עדות(127,בשינוייםהמחויבים;

לתפוסכלחפץהקשורלעבירהכאמור;עלתפיסהלפיפסקהזויחולוהוראות )2(
הפרקהרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-1281969

)בסעיףזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

לבקשמביתמשפטצוחיפושלפיסעיף23לפקודתמעצרוחיפושולבצעו;על )3(
26עד28ו־45לפקודתמעצר 24)א()1(, זויחולוהוראותסעיפים חיפושלפיפסקה

וחיפוש,בשינוייםהמחויביםר

הוראותלעניין
שמירתסוד,פגמים
וליקוייםבהודעה

בשינויים140ר זה, פרק לעניין יחולו מקרקעין מיסוי לחוק ו־108 105 סעיפים הוראות
המחויביםר

החזרמסששולם
ביתר

מצאהמנהלכיחייבבמסשילםמסיתרעלהסכוםשהואחייבבולשנתמס141ר )א(
פלונית,יוחזרלותשלוםהיתרבתוספתהפרשיהצמדהוריביתלתקופהשמיוםהתשלום

עדיוםההחזרר

תשלוםהיתריוחזרלחייבבמסעלידיזיכויחשבונובבנק,והואיודיעלמנהלאת )ב(
שםהבנק,מספרהחשבוןוכלפרטאחרשיידרשכדילאפשראתההחזרר

סכומיםששולמוכמסלפיסימןזהלאיורשוכניכוילפיהוראותחוקמסיםאחר;לענייןזה,142ראי־מתןניכויים
"חוקמסים"-חיקוקהדןבהטלתמסיםאותשלומיחובה,ששרהאוצרממונהעלביצועור

המנהלרשאילאצולמתפקידיוומסמכויותיולפיסימןזהלאדםאחרבדרךכללאו143ראצילתסמכויות
לענייןמסויםאולאזורמסוים,למעטוסמכויותהפיקוחוהאכיפההמנויותבסעיף138ר

מישרשאילייצגמולהמנהללענייןחוקמיסוימקרקעין,רשאילייצגגםלענייןפרקזהר144רייצוג

מערכתממוחשבת
לחישובמס

המנהליפעילויתחזק,באתרהאינטרנטשלרשותהמסים,מערכתממוחשבתהמאפשרת145ר
למשתמשבהלחשבאתסכוםמסריבויהדירותשעשוילחוללגבידירתמגוריםבהתאם

לפרטיםשיזיןר

המנהלאומישהוסמךלכךמביןעובדירשותהמסיםבישראל,רשאי,לצורךביצוע138ר
סימןזה-

סמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען )2(
שלהוראותסימןזהאולהקלאתביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתו

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-1261995;

להיכנסבכלעתסבירהבשעותהיוםלכלמקרקעין,ולערוךבהםבדיקותומדידות, )3(
ובלבדשלאייכנסולמקוםהמשמשלמגוריםאלאבהתקייםגםאחדמאלה:

התקבלהלכךהסכמתהמחזיקבו; )א(

התקבלאישורבכתבמאתהמנהלונמסרהלמחזיקבוהודעהעלהכוונה )ב(
להיכנסלמקרקעיןעשריםוארבעשעותמראשר

התעוררחשדלביצועעבירהלפיפרקזה,רשאימישהוסמךלכךמכוחסעיף97לחוק139ר
מיסוימקרקעין-

סמכויותאכיפה

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמור,אושעשויותלהיותלוידיעותהנוגעות )1(
לעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־3לפקודתהפרוצדורה

הפלילית)עדות(127,בשינוייםהמחויבים;

לתפוסכלחפץהקשורלעבירהכאמור;עלתפיסהלפיפסקהזויחולוהוראות )2(
הפרקהרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-1281969

)בסעיףזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

לבקשמביתמשפטצוחיפושלפיסעיף23לפקודתמעצרוחיפושולבצעו;על )3(
26עד28ו־45לפקודתמעצר 24)א()1(, זויחולוהוראותסעיפים חיפושלפיפסקה

וחיפוש,בשינוייםהמחויביםר

בשינויים140ר זה, פרק לעניין יחולו מקרקעין מיסוי לחוק ו־108 105 סעיפים הוראות
המחויביםר

הוראותלעניין
שמירתסוד,פגמים
וליקוייםבהודעה

מצאהמנהלכיחייבבמסשילםמסיתרעלהסכוםשהואחייבבולשנתמס141ר )א(
פלונית,יוחזרלותשלוםהיתרבתוספתהפרשיהצמדהוריביתלתקופהשמיוםהתשלום

עדיוםההחזרר

החזרמסששולם
ביתר

תשלוםהיתריוחזרלחייבבמסעלידיזיכויחשבונובבנק,והואיודיעלמנהלאת )ב(
שםהבנק,מספרהחשבוןוכלפרטאחרשיידרשכדילאפשראתההחזרר

סכומיםששולמוכמסלפיסימןזהלאיורשוכניכוילפיהוראותחוקמסיםאחר;לענייןזה,142ר
"חוקמסים"-חיקוקהדןבהטלתמסיםאותשלומיחובה,ששרהאוצרממונהעלביצועור

אי־מתןניכויים

המנהלרשאילאצולמתפקידיוומסמכויותיולפיסימןזהלאדםאחרבדרךכללאו143ר
לענייןמסויםאולאזורמסוים,למעטוסמכויותהפיקוחוהאכיפההמנויותבסעיף138ר

אצילתסמכויות

ייצוגמישרשאילייצגמולהמנהללענייןחוקמיסוימקרקעין,רשאילייצגגםלענייןפרקזהר144ר

המנהליפעילויתחזק,באתרהאינטרנטשלרשותהמסים,מערכתממוחשבתהמאפשרת145ר
למשתמשבהלחשבאתסכוםמסריבויהדירותשעשוילחוללגבידירתמגוריםבהתאם

לפרטיםשיזיןר

מערכתממוחשבת
לחישובמס

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 126

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467ר 127

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'284ר 128
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שרהאוצרממונהעלביצועפרקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגע146רביצועותקנות )א(
לביצועור

האוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאילקבועבתקנותאגרות שר )ב(
ותשלומיםאחריםשישלשלמםבעדפעולותושירותיםשנותןהמנהללצורךביצוע

הוראותפרקזהר

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-
מס'21

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-1291985,בתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא147ר
"פרקי"בלחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנות

התקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016"ר

תחילהוהוראות
מעבר

תחילתושלסעיף15,124ימיםמיוםפרסומהברשומותשלהודעתהמנהלבדברתחילת148ר )א(
פעולתהשלמערכתממוכנתהמאפשרתקבלתדיווחיםמקווניםכאמורבאותוסעיף;עד

המועדהאמוריוגשוהודעות,הצהרות,השגות,ובקשותלתיקוןשומהבאופןשאינומקווןר

עלאףהאמורבסעיף121)א(,לענייןשנתהמס2017,לאישלחהמנהלהודעת )ב(
שומהמותנית,ומישחייבבמסבשנתהמסהאמורה,יגישלמנהלהצהרהכאמורבסעיף
121)ה(לגבישנתהמסעדיוםד'בניסןהתשע"ז)31במרס2017(,אשריראואותהכשומה

עצמיתלפיסימןזה,ויחולולגביהכלהוראותסימןזההחלותעלהצהרהר

בתשרי י"א יום עד מגורים דירת שמכר במס, חייב זה, בפרק האמור אף על )ג(
התשע"ח)1באוקטובר2017()בפסקהזו-הדירההנגרעת(,יהיהפטורמחלקיחסי
מהמסהשנתיעלדירהחייבתשיבחרבה,כיחסמספרהימיםשהיהבעליהשלהדירה

הנגרעתבאותהשנתמסל־365,ובלבדשלאמדוברבמכירהלקרובר

שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,יקבעתנאיםוסכומיםלמתןמענק )ד(
לחייבבמסשלארכשדירתמגוריםמיוםט"זבכסלוהתשע"ז)16בדצמבר2016(,ושמכראת
דירתהמגורים,עדיוםי"אבתשריהתשע"ח)1באוקטובר2017(למישאינוקרובו,בתנאים
שיקבעובלבדשהואהיהחייבבמסביוםתחילתושלחוקזה;לאעמדהחייבבמסבתנאים

שקבעהשר,יוחזרהמענקויחולועלגבייתהמענקהוראותפקודתהמסים)גבייה(130ר

תוספת לפרק י"ב

)סעיפים118,117)א(ו–)ב(,121ו־127(

בתוספתזו-1רהגדרות

"אזור"-אזורסטטיסטי,ובאיןמידעבפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלגבי
האזורהסטטיסטי-היישוב,ובאיןמידעלגביהיישוב-תחוםהמועצההאזורית;

"אזורדירתהמגורים"-האזורשבונמצאיםהגושוהחלקהשעליהםממוקמתדירת
המגורים,לפינתוניהמרכזלמיפויישראל;ובאיןאפשרותלקבועבאיזהאזור
נמצאתהדירהלפיהנתוניםכאמור-האזורשבונמצאתדירתהמגוריםלפי
רשתקואורדינטותברשתישראלהחדשה,ולענייןדירתמגוריםשאינהנמצאת

באזור-המועצההאזוריתהקרובהביותרלדירתהמגוריםלפיקואווירי;

"אזורסטטיסטי"-יחידתשטחרציפהשנוצרתמחלוקהגאוגרפית-סטטיסטית,שנקבע
כאזורסטטיסטילפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"המדדהחברתי־כלכלי"-אפיוןאזוריםבישראלוסיווגםלפיהרמההחברתית-כלכלית
שלהאוכלוסייה,לפיפרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מדדהפריפריאליות"-מדדהפריפריאליותשלרשויותמקומיותלפיפרסומיהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התשע"ז,עמ'223ר 129

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399ר 130
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בערךחברתי־כלכלי, ממכפלתערךפריפריאליות 2%ר2 421ר4בהפחתת "מעריך"-
בתוספתהסכוםהמתקבלמצירוףשלכלאלה:

7%ר79ממקדםשטחהדירה; )1(

8%ר7מהערךהחברתי־כלכלי; )2(

8%מערךהפריפריאליות; )3(

8%ר2מהתוצאההמתקבלתמהעלאתערךהמדדהחברתי־כלכליבחזקת2; )4(

2%מהתוצאההמתקבלתמהעלאתערךמדדהפריפריאליותבחזקת2; )5(

"מקדםשטחהדירה"-לוגריתםלפיבסיס10שלשטחהדירה;

"המרכזלמיפויישראל"ו"רשתישראלהחדשה"-כמשמעותםלפיפקודתהמדידות131;

"ערךחברתי־כלכלי",לגבידירתמגורים-ערךהמדדהחברתי־כלכלישלאזורדירת
המגורים,לפיהמדדהחברתי־כלכלי;

"ערךפריפריאליות",לגבידירתמגורים-ערךמדדהפריפריאליותשלאזורדירת
המגורים,לפימדדהפריפריאליות;

המרכזיתלסטטיסטיקה"-הנתוניםהמופיעיםבפרסומיהלשכה "פרסומיהלשכה
שלגביה שנתהמס שלפני ב־31באוקטובר לסטטיסטיקה,הידועים המרכזית

מוטלהמסלפיפרקזהר

הנוסחהלחישוב
הסכוםהקובע

הנוסחהלחישובהסכוםהקובעהיאהעלאת10בחזקתהמעריךר2ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'19

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-149-1322005ר

בסעיף22- )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

עמיתיהיהרשאילהפקידתשלומיםבקופתגמללהשקעהעד ")א1(
יוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(מעברלתקרההקבועהבסעיף

קטן)א(,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

לפנימועדההפקדההואמכרדירהשהיתהבבעלותולפנייום )1(
ט"זבכסלוהתשע"ז)16בדצמבר2016(לרוכשתושבישראלשישלו
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9)ג1ג()4(לחוקמיסוימקרקעין)שבח
ורכישה(,התשכ"ג-1331963)להלן-חוקמיסוימקרקעין(אולרוכש

כאמורשאיןלודירה;

החלמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ועדמועדמכירת )2(
הדירהכאמורבפסקה)1(,הואהיהחייבבמסכהגדרתובסעיף115
לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
2017ו־2018(,התשע"ז-2016,והגישהצהרהעל לשנותהתקציב

דירותהמגוריםשבבעלותולפיסעיף148לחוקהאמור;

מעבר להשקעה, גמל לקופת שהפקיד התשלומים כל סך )3(
לתקרההקבועהבסעיףקטן)א(,לאעלועל2,500,000שקליםחדשים
אועלסךהתמורהשהתקבלהבעבורמכירותדירותשמתקייםבהן

האמורבפסקה)1(,לפיהנמוך;

בערךחברתי־כלכלי, ממכפלתערךפריפריאליות 2%ר2 421ר4בהפחתת "מעריך"-
בתוספתהסכוםהמתקבלמצירוףשלכלאלה:

7%ר79ממקדםשטחהדירה; )1(

8%ר7מהערךהחברתי־כלכלי; )2(

8%מערךהפריפריאליות; )3(

8%ר2מהתוצאההמתקבלתמהעלאתערךהמדדהחברתי־כלכליבחזקת2; )4(

2%מהתוצאההמתקבלתמהעלאתערךמדדהפריפריאליותבחזקת2; )5(

"מקדםשטחהדירה"-לוגריתםלפיבסיס10שלשטחהדירה;

"המרכזלמיפויישראל"ו"רשתישראלהחדשה"-כמשמעותםלפיפקודתהמדידות131;

"ערךחברתי־כלכלי",לגבידירתמגורים-ערךהמדדהחברתי־כלכלישלאזורדירת
המגורים,לפיהמדדהחברתי־כלכלי;

"ערךפריפריאליות",לגבידירתמגורים-ערךמדדהפריפריאליותשלאזורדירת
המגורים,לפימדדהפריפריאליות;

המרכזיתלסטטיסטיקה"-הנתוניםהמופיעיםבפרסומיהלשכה "פרסומיהלשכה
שלגביה המס שנת שלפני לסטטיסטיקה,הידועיםב־31באוקטובר המרכזית

מוטלהמסלפיפרקזהר

הנוסחהלחישובהנוסחהלחישובהסכוםהקובעהיאהעלאת10בחזקתהמעריךר2ר
הסכוםהקובע

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-149-1322005ר
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'19

בסעיף22- )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )א(

עמיתיהיהרשאילהפקידתשלומיםבקופתגמללהשקעהעד ")א1(
יוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(מעברלתקרההקבועהבסעיף

קטן)א(,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

לפנימועדההפקדההואמכרדירהשהיתהבבעלותולפנייום )1(
ט"זבכסלוהתשע"ז)16בדצמבר2016(לרוכשתושבישראלשישלו
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9)ג1ג()4(לחוקמיסוימקרקעין)שבח
ורכישה(,התשכ"ג-1331963)להלן-חוקמיסוימקרקעין(אולרוכש

כאמורשאיןלודירה;

החלמיוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ועדמועדמכירת )2(
הדירהכאמורבפסקה)1(,הואהיהחייבבמסכהגדרתובסעיף115
לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב
2017ו־2018(,התשע"ז-2016,והגישהצהרהעל לשנותהתקציב

דירותהמגוריםשבבעלותולפיסעיף148לחוקהאמור;

מעבר להשקעה, גמל לקופת שהפקיד התשלומים כל סך )3(
לתקרההקבועהבסעיףקטן)א(,לאעלועל2,500,000שקליםחדשים
אועלסךהתמורהשהתקבלהבעבורמכירותדירותשמתקייםבהן

האמורבפסקה)1(,לפיהנמוך;

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1368,)א(1393ר 131

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ז,עמ'222ר 132
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הואהציגאישורמהמנהל,כהגדרתובחוקמיסוימקרקעין,כי )4(
התקיימוהתנאיםהקבועיםבפסקאות)1(ו–)2(,ועלגובההתמורה
שהתקבלהבעבורמכירותדירותשמתקייםבהןהאמורבפסקה)1(ר"

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ב(

השר,באישורועדתהכספים,יהיהרשאילשנותאתהסכום ")ד(
הקבועבסעיףקטן)א1()3(ר";

בסעיף23- )2(

בסעיףקטן)א(,אחריפסקה)2ב(יבוא: )א(

העברהשלכספיםהמגיעיםלמוטבמקופתגמללהשקעה,לחשבון ")2ג(
חדשבקופתגמללהשקעהעלשמושלהמוטב;";

בסעיףקטן)ב2(,אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

המגיעיםלמוטבמקופתגמללהשקעהשהועברולחשבוןבקופת )3("
גמללהשקעהעלשםהמוטבכאמורבסעיףקטן)א()2ג(,ככספיםשהפקיד

המוטבבחשבוןכאמורבמועדשבוהופקדובידיהעמיתשנפטר;

עלאףהאמורבפסקה)3(,יראוסכומיםשהופקדולקופתגמללהשקעה, )4(
ואשרהתקיימולגביהםהתנאיםשבסעיף22)א1(וחלותעליהןהוראותסעיף
9)18ב(לפקודתמסהכנסה,ככספיםשהפקידהמוטבבחשבוןחדשכאמור

בסעיףקטן)א()2ג(בתוםשלושהחודשיםמהמועדשבונפטרהעמיתר"

תיקוןפקודתמס
הכנסה-מס'237

בפקודתמסהכנסה134,בסעיף9,לפניפסקה)19(יבוא:150ר

"רווחיםמקופת
גמללהשקעה

ריבית,הפרשיהצמדהורווחיםאחרים)בפסקהזו-רווחים(,)18ב(
שקיבליחידמקופתגמללהשקעה,אשרמקורםבסכומים
לגביהם התקיימו ואשר להשקעה, גמל לקופת שהופקדו
התנאיםשבסעיף22)א1(לחוקהפיקוחעלקופותגמל)בפסקה
זו-סכומים(והתנאיםהמנוייםבפסקאות)1(עד)3(להלן;
)3(טרם נפטרהיחידוהתקייםלגביוהתנאיהמנויבפסקה
חודשים שלושה תום עד שנצברו הרווחים יהיו פטירתו,

ממועדהפטירה,פטורים:

של הראשון התשלום ממועד לפחות שנים 5 חלפו )א(
סכומיםלאותוחשבון;

היחידהגיעלגיל60; )ב(

היחידהציגאתאישורהמנהלכהגדרתובחוקמיסוי )ג(
מקרקעין,שלארכשדירתמגורים,במישריןאובעקיפין,מיום
ט"זבכסלוהתשע"ז)16בדצמבר2016(ועד5שניםממועד

התשלוםהראשוןשלסכומיםלחשבון,לענייןזה-

אםרכשהיחידדירה,לאחרי"אבתשריהתשע"ח )1(
2017(,וב־18החודשיםשלאחררכישת )1באוקטובר
הדירהאוב־18החודשיםשלפנירכישתהדירה,מכר
דירתמגוריםאחרת,יראואותוכאילולארכשדירה,
התשלום לפני נעשתה לא הדירה שמכירת ובלבד

האחרוןלאותוחשבון;

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר 133

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'282ר 134
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עלאףהאמורבכלדיןובכלהסכם,יראויחידובן )2(
זוגו,למעטבןזוגהגרדרךקבעבנפרד,וילדיהםשטרם

מלאולהם18שניםכרוכשאחדר"

תיקוןפקודת
העיריות-מס'141

בפקודתהעיריות135,אחריסעיף251דיבוא:150אר

"הוראותבדבר
רשםשכירויות

בחוקעזרלפיסעיף249)34(רשאיתהמועצהלהקיםמאגר251הר
מידעשיכלולנתוניםביןהשארעלחוזיהשכירותשנכרתו
ביןמשכיריםלשוכריםבתחוםהרשות,ובכללזה:פירוטדמי

השכירות,תקופתהחוזהומספרחוזיהשכירותשנכרתור"

פרק י"ג: הוראות שונות
תיקוןחוקרשות

שדותהתעופה-
מס'10

בחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-1361977)בפרקזה-חוקרשותשדותהתעופה(,151ר
בסעיף58א)ד(,במקום"שנתהמס2018"יבוא"שנתהמס2021"ובמקום"לפנייוםכ"ג
בטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018("יבוא"לפנייוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר

2021("ר

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב
2015ו־2016(-

מס'4

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב152ר
2015ו־2016(,התשע"ו-1372015,בסעיף51,בסעיף40ב)ב(לחוקרשותשדותהתעופה

המובאבו-

בפסקה)2(,ברישה,במקום"עדיוםי'בכסלוהתשע"ז)10בדצמבר2016("יבוא )1(
"עדיוםכ"בבכסלוהתשע"ח)10בדצמבר2017(";

פסקה)3(-תימחקר )2(

חוקרשותשדות
התעופה-הוראת

שעהלשנים2017
ו־2018

בשנים2017ו־2018יקראואתחוקרשותשדותהתעופהכךשאחריסעיף40ביבוא:153ר

"תשלוםנוסף
בשנים2017ו־2018

נוסףעלהתשלומיםלפיסעיפים40או־40ב,תשלםהרשות40גר
למדינה,בשנים2017ו־2018,סכומיםכמפורטבפסקאות)1(

ו–)2(שלהלן,באופןהקבועבהן:

בשנת2017-סכוםשל740מיליוןשקליםחדשים,אשר )1(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(-סכום )א(
של370מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(- )ב(
סכוםשל370מיליוןשקליםחדשים;

בשנת2018-סכוםשל1,190מיליוןשקליםחדשיםאשר )2(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(-סכום )א(
של595מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(- )ב(
סכוםשל595מיליוןשקליםחדשיםר"

עלאףהאמורבכלדיןובכלהסכם,יראויחידובן )2(
זוגו,למעטבןזוגהגרדרךקבעבנפרד,וילדיהםשטרם

מלאולהם18שניםכרוכשאחדר"

תיקוןפקודתבפקודתהעיריות135,אחריסעיף251דיבוא:150אר
העיריות-מס'141

"הוראותבדבר
רשםשכירויות

בחוקעזרלפיסעיף249)34(רשאיתהמועצהלהקיםמאגר251הר
מידעשיכלולנתוניםביןהשארעלחוזיהשכירותשנכרתו
ביןמשכיריםלשוכריםבתחוםהרשות,ובכללזה:פירוטדמי

השכירות,תקופתהחוזהומספרחוזיהשכירותשנכרתור"

פרק י"ג: הוראות שונות

בחוקרשותשדותהתעופה,התשל"ז-1361977)בפרקזה-חוקרשותשדותהתעופה(,151ר
בסעיף58א)ד(,במקום"שנתהמס2018"יבוא"שנתהמס2021"ובמקום"לפנייוםכ"ג
בטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018("יבוא"לפנייוםכ"זבטבתהתשפ"ב)31בדצמבר

2021("ר

תיקוןחוקרשות
שדותהתעופה-

מס'10

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב152ר
2015ו־2016(,התשע"ו-1372015,בסעיף51,בסעיף40ב)ב(לחוקרשותשדותהתעופה

המובאבו-

תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהלהשגת

יעדיהתקציב
לשנותהתקציב
2015ו־2016(-

מס'4

בפסקה)2(,ברישה,במקום"עדיוםי'בכסלוהתשע"ז)10בדצמבר2016("יבוא )1(
"עדיוםכ"בבכסלוהתשע"ח)10בדצמבר2017(";

פסקה)3(-תימחקר )2(

חוקרשותשדותבשנים2017ו־2018יקראואתחוקרשותשדותהתעופהכךשאחריסעיף40ביבוא:153ר
התעופה-הוראת

שעהלשנים2017
ו־2018

"תשלוםנוסף
בשנים2017ו־2018

נוסףעלהתשלומיםלפיסעיפים40או־40ב,תשלםהרשות40גר
למדינה,בשנים2017ו־2018,סכומיםכמפורטבפסקאות)1(

ו–)2(שלהלן,באופןהקבועבהן:

בשנת2017-סכוםשל740מיליוןשקליםחדשים,אשר )1(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםו'בתמוזהתשע"ז)30ביוני2017(-סכום )א(
של370מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(- )ב(
סכוםשל370מיליוןשקליםחדשים;

בשנת2018-סכוםשל1,190מיליוןשקליםחדשיםאשר )2(
ישולםבאופןהזה:

עדיוםי"זבתמוזהתשע"ח)30ביוני2018(-סכום )א(
של595מיליוןשקליםחדשים;

עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(- )ב(
סכוםשל595מיליוןשקליםחדשיםר"

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ז,עמ'1083ר 135

ס"חהתשל"ז,עמ'182;התשע"ו,עמ'257ר 136

ס"חהתשע"ו,עמ'219;התשע"ז,עמ'302ר 137
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תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)מימון
בחירות(-מס'13

בחוקהרשויותהמקומיות)מימוןבחירות(,התשנ"ג-1381993)בפרקזה-חוקהרשויות154ר
המקומיות(-

בסעיף3,במקום"33שקליםחדשים"יבוא"56שקליםחדשים"; )1(

בסעיף4- )2(

בסעיףקטן)א(,בהגדרה"המדדהיסודי",במקום"תחילתושלחוקזה"יבוא )א(
"יוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(,ואםהחליטההוועדההציבוריתכאמור
בסעיף4אלהגדילאתהסכוםשליחידתהחישובלפיהסעיףהאמור-המדד

שפורסםלאחרונהלפנייוםקבלתההחלטה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"השתנה"יבוא"עלה"; )ב(

בסעיף4א,במקום"הודעהעלכךתפורסםברשומות"יבוא"בלילגרועמכלליות )3(
הסמכותהנתונהלהכאמור,לקראתמועדעריכתןשלבחירותכלליותכאמורבסעיף4לחוק
הבחירותולאיאוחרמשנהלפניאותומועד,תבחןהוועדההציבוריתותחליטאםלהגדיל
אתהסכוםשליחידתהחישובובכמה;החליטההוועדההציבוריתלהגדילאתסכוםיחידת

החישובלפיסעיףזה,תפרסםהודעהברשומותעלסכוםיחידתהחישובהמוגדל";

בסעיף7 )4(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"אחדמאלה:"יבוא"אחדמסכומיהמימוןכמפורט )1(
)3(שלהלן,ואםהיתהזכאיתלמימוןכאמורומועמד )1(עד בפסקאות
מטעמההואמועמדלראשהרשותבבחירותלפיסעיף3לחוקהבחירה
הישירה,תהיהזכאיתלקבלגםסכוםמימוןשהואאחדמסכומיהמימון

כמפורטבפסקאות)4(עד)6(שלהלן:";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

נבחרהמועמדלראשהרשות-5%ר9מסכוםהמימוןעלפי )4("
6,אךאםקיבלהמועמדשנבחרלמעלהמ־60%מהקולות סעיף
הכשרים-שישיתמהסכוםשיחסולסכוםהמימוןעלפיסעיף6,
הואכיחסשביןמספרהקולותהכשריםשקיבללמספרכללהקולות
הכשריםשניתנולמועמדיםלראשהרשות,אךלאיותרמהסכום

שהיתהזכאיתלקבלאילוקיבלהמועמד80%מהקולותהכשריםר

של הכשרים מהקולות מ־25% פחות בלא המועמד זכה )5(
הבוחרים-שישיתמהסכוםשיחסולסכוםהמימוןעלפיסעיף6,
הואכיחסשביןמספרהקולותהכשריםשקיבלהמועמדלמספרכלל

הקולותהכשריםשניתנולמועמדיםלראשהרשות;

מועמדיחיד-5%ר9מסכוםהמימוןעלפיסעיף6ר"; )6(

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"סעיףקטן)א()1(ו–)2("יבוא"סעיףקטן)א(,למעט )ב(
)א()3("ר

חוקהרשויות
המקומיות-סייג

לתחולהלעניין
בחירותשהיום

הקובעלעניינןחל
לפנייוםהתחילה

הוראותסעיפים4,4,3או־7לחוקהרשויותהמקומיות,כנוסחםבסעיף154לחוקזה,155ר
לאיחולועלבחירותשהיוםהקובעלעניינן,כהגדרתובחוקהרשויותהמקומיות,חל
לפנייוםתחילתושלחוקזה;עלבחירותכאמורימשיכולחולהוראותחוקהרשויות

המקומיותכנוסחןערביוםתחילתושלחוקזהר

ס"חהתשנ"ג,עמ'146;התשע"ד,עמ'585ר 138
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חוקהרשויות
המקומיות-
הוראתשעה

האמור,156ר בחוק כהגדרתן בחירות, לעניין המקומיות, הרשויות בחוק האמור אף על
שייערכובשנת2018,יקראואתהחוקהאמורכךשבסעיף7)ב(-

בפסקה)1(,במקום"85%"יבוא"70%"; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

סכוםבשווישל15%מןהמגיעלפיסעיףקטן)א(,למעט)א()1()3(,ישולםעד ")1א(
יוםכ"הבשבטהתשע"ט)31בינואר2019(אואםהוגשערעורעלתוצאותהבחירות

כאמורבפסקה)1(-עדהמועדהקבועלענייןזהבאותהפסקה,לפיהמאוחרר"

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה-

מס'9

שקלים157ר 3,600" במקום 4)ג(, בסעיף התשס"ז-1392007, שואה, לניצולי הטבות בחוק
חדשים"יבוא"3,960שקליםחדשים"ר

תיקוןחוקנכי
רדיפותהנאצים-

תיקוןמס'19

12,אחריסעיף158ר 19(,התשע"ד-1402014,בסעיף בחוקנכירדיפותהנאצים)תיקוןמס'
קטן)ג(יבוא:

בןזוגושלנכה,כהגדרתובחוקהעיקריאובחוקנכיהמלחמהבנאצים,שמועד ")ד(
פטירתוחללפניהתקופהשתחילתה36חודשיםלפנייוםהתחילה,יהיהזכאילמענק
רבעוניבסך2,500שקליםחדשיםשישולםבחודשינואר,בחודשאפריל,בחודשיולי
ובחודשאוקטוברשלכלשנה)להלן-מענקרבעוני(,כלעודשמתקייםבבןהזוגהתנאי
האמורבסעיף11א)א()1(לחוקהעיקריאובסעיף13א)א(לחוקנכיהמלחמהבנאצים,
וכלעודשבןהזוגאיננומקבלתגמולחודשילפיהוראותסעיף11א)א()2(או)3(לחוק
13א)ב(או)ב1(לחוקנכיהמלחמהבנאצים;המענק העיקרי,אולפיהוראותסעיף

הרבעונייעודכןבהתאםלשינוייםשיחולובתוספתהיוקרבלבדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,המענקיםהרבעונייםהראשוןוהשנילשנת2017, )ה(
לפיהסעיףהקטןהאמור,ישולמועדתוםחודשיוני2017למישהוכיחשהתקיימובו

התנאיםכאמורבאותוסעיףקטןר"

תיקוןחוקיום
חינוךארוךולימודי

העשרה-מס'9

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-1411997,בסעיף4)א(,במקום"התשע"ח"159ר
יבוא"התש"ף"ר

תיקוןחוקלימוד
חובה-מס'36

בחוקלימודחובה,התש"ט-1421949)בפרקזה-חוקלימודחובה(,בסעיף12ד-160ר

)א(,במקום"יילמדולפחותחמש"יבוא"שלומדיםבהיותרמ־34 בסעיףקטן )1(
תלמידיםבכיתה,יילמדושעתייםלפחות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בלימודיםבכיתהא'במוסדחינוךרשמי ")א1(
שהואבעלציוןטיפוח7-10במדדהטיפוח,שלומדיםבהעד34תלמידיםבכיתה,
תילמדשעהאחתלפחותמסךכלשעותהלימודהשבועיותשלמיומנויותהיסוד
במסגרתלימודיםשבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולהעלעשריםתלמידים;
לענייןזה,"מדדהטיפוח"-מדדהטיפוחכפישפורסםבחוזרהמנהלהכללישל

משרדהחינוךר"

חוקלימודחובה
-תחילהוהוראת

שעה

תחילתושלסעיף12דלחוקלימודחובה,כנוסחובסעיף160לחוקזה,ביוםכ"א161ר )א(
באלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(ר

בתקופהשמיוםי'באלולהתשע"ז)1בספטמבר2017(עדיוםכ'באלולהתשע"ח )ב(
)31באוגוסט2018(יקראואתסעיף12דלחוקלימודחובהכך:

האמור,156ר בחוק כהגדרתן בחירות, לעניין המקומיות, הרשויות בחוק האמור אף על
שייערכובשנת2018,יקראואתהחוקהאמורכךשבסעיף7)ב(-

חוקהרשויות
המקומיות-
הוראתשעה

בפסקה)1(,במקום"85%"יבוא"70%"; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

סכוםבשווישל15%מןהמגיעלפיסעיףקטן)א(,למעט)א()1()3(,ישולםעד ")1א(
יוםכ"הבשבטהתשע"ט)31בינואר2019(אואםהוגשערעורעלתוצאותהבחירות

כאמורבפסקה)1(-עדהמועדהקבועלענייןזהבאותהפסקה,לפיהמאוחרר"

שקלים157ר 3,600" במקום 4)ג(, בסעיף התשס"ז-1392007, שואה, לניצולי הטבות בחוק
חדשים"יבוא"3,960שקליםחדשים"ר

תיקוןחוקהטבות
לניצולישואה-

מס'9

12,אחריסעיף158ר 19(,התשע"ד-1402014,בסעיף בחוקנכירדיפותהנאצים)תיקוןמס'
קטן)ג(יבוא:

תיקוןחוקנכי
רדיפותהנאצים-

תיקוןמס'19
בןזוגושלנכה,כהגדרתובחוקהעיקריאובחוקנכיהמלחמהבנאצים,שמועד ")ד(
פטירתוחללפניהתקופהשתחילתה36חודשיםלפנייוםהתחילה,יהיהזכאילמענק
רבעוניבסך2,500שקליםחדשיםשישולםבחודשינואר,בחודשאפריל,בחודשיולי
ובחודשאוקטוברשלכלשנה)להלן-מענקרבעוני(,כלעודשמתקייםבבןהזוגהתנאי
האמורבסעיף11א)א()1(לחוקהעיקריאובסעיף13א)א(לחוקנכיהמלחמהבנאצים,
וכלעודשבןהזוגאיננומקבלתגמולחודשילפיהוראותסעיף11א)א()2(או)3(לחוק
13א)ב(או)ב1(לחוקנכיהמלחמהבנאצים;המענק העיקרי,אולפיהוראותסעיף

הרבעונייעודכןבהתאםלשינוייםשיחולובתוספתהיוקרבלבדר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד(,המענקיםהרבעונייםהראשוןוהשנילשנת2017, )ה(
לפיהסעיףהקטןהאמור,ישולמועדתוםחודשיוני2017למישהוכיחשהתקיימובו

התנאיםכאמורבאותוסעיףקטןר"

בחוקיוםחינוךארוךולימודיהעשרה,התשנ"ז-1411997,בסעיף4)א(,במקום"התשע"ח"159ר
יבוא"התש"ף"ר

תיקוןחוקיום
חינוךארוךולימודי

העשרה-מס'9

תיקוןחוקלימודבחוקלימודחובה,התש"ט-1421949)בפרקזה-חוקלימודחובה(,בסעיף12ד-160ר
חובה-מס'36

)א(,במקום"יילמדולפחותחמש"יבוא"שלומדיםבהיותרמ־34 בסעיףקטן )1(
תלמידיםבכיתה,יילמדושעתייםלפחות";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בלימודיםבכיתהא'במוסדחינוךרשמי ")א1(
שהואבעלציוןטיפוח7-10במדדהטיפוח,שלומדיםבהעד34תלמידיםבכיתה,
תילמדשעהאחתלפחותמסךכלשעותהלימודהשבועיותשלמיומנויותהיסוד
במסגרתלימודיםשבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולהעלעשריםתלמידים;
לענייןזה,"מדדהטיפוח"-מדדהטיפוחכפישפורסםבחוזרהמנהלהכללישל

משרדהחינוךר"

תחילתושלסעיף12דלחוקלימודחובה,כנוסחובסעיף160לחוקזה,ביוםכ"א161ר )א(
באלולהתשע"ח)1בספטמבר2018(ר

חוקלימודחובה
-תחילהוהוראת

שעה

בתקופהשמיוםי'באלולהתשע"ז)1בספטמבר2017(עדיוםכ'באלולהתשע"ח )ב(
)31באוגוסט2018(יקראואתסעיף12דלחוקלימודחובהכך:
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בסעיףקטן)א(,במקום"בכיתתיסוד"יבוא"בכיתהא'"ובמקום"חמש"יבוא )1(
"שלוש";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בלימודיםבכיתהב'במוסדחינוךרשמי,יילמדושעתייםלפחות ")א1(
מסךכלשעותהלימודהשבועיותשלמיומנויותהיסודבמסגרתלימודים

שבהמספרהתלמידיםלמורהאינועולהעלעשריםתלמידיםר";

בסעיףקטן)ב(,ההגדרה"כיתתיסוד"-תימחקר )3(

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'189

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1431995)בפרקזה-חוקהביטוחהלאומי(-162ר

בסעיף74ב)א(- )1(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"כןיעבירהמוסדבעדכלילדזכאיסכומיםנוספים )א(
כמפורטלהלן:

סךשל250שקליםחדשיםבהגיעהילדהזכאילגיל3; )א(

סךשל250שקליםחדשיםבהגיעהילדהזכאילגיל13,ואםמדובר )ב(
בילדה-בהגיעהלגיל12ר";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"סכוםהחיסכוןהנוסףיעודכןמשנת2017ואילך, )ב(
ב־1בינוארשלכלשנה,לפישיעורעלייתהמדדשפורסםלאחרונהלפניאותו

יוםלעומתהמדדשפורסםלאחרונהלפנייום1בינוארשלהשנההקודמתר";

בסעיף74ג- )2(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"משךהילדאתסכוםהחיסכון" )ב(
יבוא"לאמשךהילדאתסכוםהחיסכוןהצבורהכולל,כולואוחלקו,קודםלכן
-יעבירהמוסדלסכוםהחיסכוןהצבורהכוללסכוםשל500שקליםחדשים

בהגיעהילדהזכאילגיל21ר";

יעודכנו" )א( קטן בסעיף הנקובים "הסכומים במקום )ג(, קטן בסעיף )ג(
)ב(וכןהסכומיםהנוספיםהמפורטיםבסעיף יבוא"הסכוםהנקובבסעיףקטן

74ב)א()1()א(ו–)ב(יעודכנו";

בסעיף74ד)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"אתמענקהמשיכההראשון"יבוא )3(
"אתהסכומיםהנוספיםהמפורטיםבסעיף74ב)א()1()א(ו–)ב(,והילדהזכאייהיהזכאי

לסכומיםהנוספיםכאמורבעתמשיכתסכוםהחיסכוןהצבורהכוללר"ר

חוקהביטוח
הלאומי-תחולה

סעיפים74ב)א()1(,74גו־74דלחוקהביטוחהלאומי,כנוסחםבסעיף162)1()א(,)2(ו–)3(163ר
לחוקזה,יחולועלילדזכאי,כמשמעותובסעיף74בלחוקהאמור,שנולדביוםתחילתו

שלחוקזהואילךר

פרק י"ד: תחילה
תחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(אלאאםכןנקבעבואחרתר164רתחילה
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