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ד ו מ  ע

ת נ ש ת ל י ל כ ל כ ות ה י נ ב והמדי י צ ק ת ת יעדי ה ג ש ה ה (תיקוני חקיקה ל נ י ד מ ק ה ש מ  חוק ההסדרים ב

104 2 0 0 8 - ח ״ ס ש ת  הכספים 2008), ה

 תיקונים עקיפים:

ת - מסי 112 ו י ר י ע ת ה ד ו ק  פ

ת - מסי 50 ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

י לנפגעי פוליו, התשס״ז-2007  חוק פיצו

, התשנ״ד-1994 - מסי 38 י ת כ ל מ ת מ ו א י ר  חוק ביטוח ב

ת נ ש ת ל י ל כ ל כ ות ה י נ ב והמדי י צ ק ת י ה ד ע ת י ג ש ה ה (תיקוני חקיקה ל נ י ד מ ק ה ש מ  חוק ההסדרים ב

2 - מסי 8 0 0 2 - ב ״ ס ש ת  הכספים 2002), ה

1 - מסי 104 9 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה י [נוסח משולב] מ ו א ל  חוק הביטוח ה

2 0 0 5 - ה ״ ס ש ת וק פנסיוני), ה ו ץ פנסיוני ובשי ו ע י י ל שירותים פיננסיים (עיסוק ב  חוק הפיקוח ע

1 - מסי 18 9 8 1 - א ״ מ ש ת ל שירותים פיננסיים (ביטוח), ה  חוק הפיקוח ע

ל 1 - ביטו 9 7 5 - ה ״ ל ש ת  חוק מס מעסיקים, ה

ת הון, התשי״ט-1959 - מסי 64 ו ע ק ש ד ה ו ד י ע  חוק ל

ה התקציבית, התשנ״ב-1992 - מסי 9 א צ ו ה ת ה ל ב ג ה ן ו ו ע ר י ג ת ה ת ח פ  חוק ה

ת 2001) (תיקון, ביטול נ ש ב ל י צ ק ת י ה ד ע ת י ג ש ה ה (תיקוני חקיקה ל נ י ד מ ק ה ש מ  חוק ההסדרים ב

2 - מסי 7 0 0 1 - א ״ ס ש ת ת חוק פרטיות), ה ו ע צ ה ה ב ר ו ק מ ל חקיקה ש ה ש י ל ת ה  ו

ה ע ת ש א ר ו  חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-1994 - ה

ה (תיקון מסי 29), התשס״ז-2007 ב ו ד ח ו מ י  חוק ל

2 - מסי 4 0 0 0 - א ״ ס ש ת ת ספרי לימוד, ה ל א ש  חוק ה

, התשנ״ז-1997 - מסי 5 ה ר ש ע די ה לימו ך ו וך ארו נ  חוק יום חי



 חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

 והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס״ח-2008*

 פרק אי: מטרת החוק

 מטרה 1 . חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטל חוקים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את

 יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008.

יות מקומיות  פרק בי: רשו

 תיקון פקודת 2 . בפקודת העיריות1, אחרי סעיף 146א יבוא:
 העיריות - מסי 112

 ״הטלת מילוי תפקיד 146ב. (א) בסעיף זה ובסעיפים 146ג ו־146ד -
ל ה ע ל ד ל עיריה ח  ש

 רשות מקומית אחרת ״כספי מילוי תפקיד״ - כספי מילוי תפקיד שמקורם

 בהקצבות, כמשמעותם בסעיף 146ג(א)(1) וכספי מילוי

 תפקיד שמקורם בתשלומי חובה, כמשמעותם בסעיף

 146ג(א)(2);

 ״עיריה חדלה״ - עיריה שאינה ממלאת תפקיד, למעט בשל

 שביתה;

 ״רשות מקומית ממלאת תפקיד״ - רשות מקומית שניתנה לה

 הוראה בדבר מילוי תפקיד;

 ״תפקיד״ - חובה או תפקיד חיוניים שהוטלו על עיריה לפי

 הפקודה או בכל דין, מסוג שקבע השר, וכן חובה או

 תפקיד אחרים שקבע השר באישור ועדת הפנים והגנת

 הסביבה של הכנסת

 (ב) ראה השר, לאחר שהונחה לפניו חוות דעת מקצועית

 בכתב, כי עיריה היא עיריה חדלה, או שמילוי התפקיד בידי

 אותה עיריה כרוך בעלות בלתי סבירה, רשאי הוא להורות לה

 לחדול לתקופה מצטברת שלא תעלה על 12 חודשים, ממילוי

 אותו תפקיד, ואולם אם הוגשה בקשה לפי סעיף 146א, רשאי

 השר להאריך תקופה זו כל עוד לא ניתן פסק דין סופי בבקשה

 (בסימן זה - הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד); הורה השר

 כאמור, יורה לרשות מקומית אחרת למלא את אותו תפקיד

 (בסימן זה - הוראה בדבר מילוי תפקיד)

 (ג) לא יורה השר בדבר הפסקת מילוי תפקיד אלא לאחר

 שנתן לראש העיריה החדלה ולראש הרשות המקומית ממלאת

 התפקיד הזדמנות להשמיע את עמדותיהם, ולאחר ששוכנע

 כי הרשות ממלאת התפקיד מסוגלת למלא אותו, וכי די בכספי

 מילוי התפקיד כדי לכסות את עלות מילוי התפקיד

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ע צ  התקבל בכנסת ביום י״ח בטבת התשס״ח (27 בדצמבר 2007); ה

 חוק - הממשלה 335, מיום ג׳ בחשוון התשס״ח (15 באוקטובר 2007), עמי 16.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ס״ח התשס״ח, עמי 101.
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 (ד) הוראה בדבר (מילוי ותפקיד ותכלול את התפקיד שתמלא

 הרשות המקומית ממלאת התפקיד במקומה השל העיריה

 החדלה, את עלות כמילוי ה תפק יד ותת משך התקופה שבה

 ימולא אותו תפקיד; עלות מילוי התפקיד כאמור תיקבע

 בהסכמת שר האוצרב,הבסשכימעותרשהרעלהואתוצבר,פ ובעשלי עור העלות בפו

 (ה) הודעה על הוראה בדער הפסקות מילוי ותפקיד ועל

 הוראה בדבר מילוי תפקיד יפורסמו ברשומות.

ת בדבר מילוי 46רג. (א) הורוה השר הוראות כאמור בסעיף 46 1ב(ב), יחולו ו א ר ו  ה
 תפקיד בידי רשות _! _!

: ה ל ת א ו א ר ו ד ה י ק פ ת י ה ו ל י ת מ פ ו ק ת ב

ת  א ל מ  מקומית מ

ד (1) הקצבה המועברת להיריה החדלה רמה מדינה, בעד י ק פ  ת

 תפקיד שביצועו הוטל יעל הרשות המקומית ממלאת

 התפקיד, וכן כל הקצבה המוע ברת לעיריה החדלה

 שלא לשם מילוי תפקיד מסוים, יועברו, ב מישרין,

 לרשות המקומית ממלאת התפקיד, ובלבד שלהא יועבר

 סכום העולה על עלות מי לוי התפקיד לפי שנלבעה לפי

 הוראות סעיף 146ב(דו(בסעיף זה - כבפי מבסוי תפהי-

 שמקורם בהקצבות); לעניין זה, ״הקתבה״ נ- תמיכה,

 מענק או השתתפותמעאנחקרתאומהתשקצתיתבפוהתמ דאינחרה;ת מתקציב

 (2) לא היה בהקצבות כאמהר בפסקצ (ו) כדי לכסבת

 את עלות מילוי התאפתק יעד,ליוותר המ יהלוישרהעתלפקהיעד,בירותרהכסהפיש

 הארנונה, המסים, האגרות, ההיטסים, דמי ההשתתפות,

 הקנסות ושאר תשלומי החובה, המגיעמם לעיריה

 החדלה לפי כל דין (הבחסדעליהף זלהפי-כלתשדילןו (מביסחעויבףהז),הש-לתא

 נועדו לשם מילוי תפקיד מסוים מתשלומי חובה שנועדו

 לשם מילוי תפקיד שביםועו דהו טל יעל הרשות המקומית

 ממלאת התפקיד, כולם את חלקם, ובלבד שלא ילעבר

 סכום העולה על עלות מילוי התלקיד, ורשאי הוא

 להסמיך את הרשות המקומית ממלאת התפקיד תגבות

 בעצמה את תשלומי החובה, כולם לאו חלקום (בסעיף זה

- כספי מילוי תפקי-ד כשסמפקיורמיםלוביתתשפלקוימדי חשומבקהו)ר;ם בתש

 (3) על כספי מילוי תפקעד יחולו הוראות אלה -

 (א) הם יופקדו בחשבה בנק, אחד או יותר,

 שיופקדו בו אך ורק כספים אלה;

 (ב) הם ינוהלו בידי גזבם הרשלת המקומית

 ממלאת התפקיד באולפן שיאפשר מעקב אחר

ו א צ ו ה  התקבולים מכל מקווי וההוצאות ש

 למטרות השונות; למטרות השונות;

 (ג) הם ישמשו אך ורם למילוי הת פקיד

 שממלאת הרשות שמקומית המלאת התפקיד

 במקומה של העיריבהמהקוחמדלהה;של העיריה החדלה
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 (4) בלי לגרוע מההוראות לפי חוק יסודות התקציב,

, כספי מילוי תפקיד וכן זכותה של  התשמ״ה-21985

 הרשות המקומית ממלאת התפקיד לקבלתם של כספי

 מילוי תפקיד, לא יהיו ניתנים לשעבוד או להמחאה ולא

 תוחל לגביהם זכות קיזוז, אלא אם כן ניתן לכך אישור

 מאת השר; אישור כאמור לא יינתן אלא לאחר שנוכח

 השר שהשעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז חיוניים לשם

 מילוי התפקיד, ולמטרה זו בלבד;

 (5) כספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות לא יהיו

 ניתנים לעיקול, אלא באחד מאלה:

 (א) בידי מי שהרשות המקומית ממלאת

 התפקיד התקשרה עמו בהסכם לצורך ביצוע

 פעולה הדרושה לשם מילוי אותו תפקיד, בשל

 אי־תשלום כספים בעבור אותה פעולה, ובלבד

 שהפעולה כאמור בוצעה בפועל;

 (ב) בידי עובד ממלא תפקיד בשל חבותה של

 הרשות המקומית ממלאת התפקיד כלפיו לפי

 הוראות סעיף קטן (ד)

 (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בתוקפם של

 שעבוד, המחאה או זכות קיזוז, אשר היו בתוקף בטרם הורה

 השר לגבי אותה עיריה חדלה בדבר הפסקת מילוי תפקיד,

 ואין בו כדי למנוע את מימושן של זכויות מכוחם של שעבוד,

 המחאה או זכות קיזוז כאמור בנוגע לכספים שהיו בידי

 העיריה החדלה או שהיו מגיעים לה אלמלא היתה עיריה

 חדלה

 (ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע -

 (1) מזכות קיזוז הנתונה למדינה, לפי כל דין, בקשר

 לכספי מילוי תפקיד שמקורם בהקצבות;

 (2) מהוראות כל דין לעניין כספי מילוי תפקיד, לרבות

 לעניין ניהול או הפקדה של כספים כאמור או לעניין

 שעבוד, המחאה, זכות קיזוז או עיקול בנוגע לכספים

 כאמור

 (ד) (1) לשם מילוי תפקיד תסתייע רשות מקומית ממלאת

 תפקיד, אם מצאה זאת לנכון ובאישור השר, בעובדי

 העיריה החדלה; באישור כאמור יפורטו העובדים

 שבהם תסתייע הרשות המקומית ממלאת התפקיד

 (בסעיף זה - עובד ממלא תפקיד) והיקף משרתם

 (2) עובד ממלא תפקיד יפעל, החל במועד מתן

 האישור לפי פסקה (1), בהתאם להוראות של מי שמונה

 לכך בידי הרשות המקומית ממלאת התפקיד

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60.
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 (3) עובד ממלא תפקיד ימש ין־ להיות עובד השיריה

 החדלה, ולא יהיה לעובד הרשות המקומית ממלאת

 התפקיד רק בשל היותו עובד ממלא הפקיד.

 (4) שכרו של עובד ממלא תפקיד וכל הטבה כספיות

 אחרת הקשורה לעאבחורדתה,ההקמשושרולהמלתעבלועדובה,ד המממשלואל

 תפקיד או בעדו, בשתלפאקוי דב קאוש רב עלדעו,ב ובדשתלו כאוע ובבקדשמרמללעאב

 תפקיד למשך התקופה שבה הוא כממלא את אותו

 תפקיד ובהתאם להתיפקקףידה מובשהרתהאשםבלההיהקוףא הממלשראהאתש

 אותו תפקיד, ישולמאוו תבוי דיתפהקירד,ש ויתשוהלמ וקובמידתי מהמרלשאות

 התפקיד מכספי מילהויתפהקתיפדקימדכספי מילוי התפקיד

 (5) עובד ממלא תפקיד בפנסממ תקתיבית לא יהיה

 זכאי לגמלה או לזכויות ;אחרות הקשורות בפרישה

 מהרשות המקומית ממלאת התפקיד בשל התקופה

 שבה הוא ממלא שאבתהאוהותוא תמפמקליאד אבאתותאוהתור שתופת;ק

 התקופה האמורה תובא בחשבון כהקופת שירות של

 העובד בעיריה החהלה לצורך תשלום להלתו בכפתף

 לתנאי הסדר הפנסלת אתקציברת שחל לגביו; לעיתן

 זה, ״עובד בפנסיה זתהק,צ״יעבויבת״ד -בפענוסבידה התעקיצריבהיתה״ח-ד לעוה,ב

 שהסדר הפנסיה החל לגביר הוא תשלום קצבה או סכום

 חד־פעמי, לפי הסכםח,ד־מפקועפמי,ת להפעיי רהיסהכם, מקופת העירי

 (6) בכפוף להורא(ו6ת) סעיבףכ פקוטףן זלה,ו ראיאןו תבהסטעילףת קתטפןקזיהד,

 לפי סעיף 146ב ובהסתייעות בעובדים לפי סעתף קטן

 זה כדי לפגוע בזכהות ובתנאי העכודה, הנתואים

 כדין לעובדי העיריה ה חדלה, לרבעת עובדים ממלאי

 תפקיד תפקיד

 (ה) הרשות המק(והמ)ית המרמשלואתתההמתקופקמידת תמומדליאעתלשהרת פעקלי

 האופן שבו בכוונתה למלא את התפקוד, ללבות לפי סעיף

 קטן (ד) קטן (ד)

 (ו) לרשות מקומיות ממלאת ותפקיד יהיו, לשם תיתוי התפקיד,

 כל הסמכויות הנתונות על פי כל דין לעיריה פחדלה לשם

 מילוי אותו תפקיד מילוי אותו תפקיד

 (ז) רשות מקומית ממלשות תפקיד נושאת באתפיות נעל

 פעולותיה כממלאתפעתופלקויתדיה כממלאת תפקיד

 46רד הושר רשאי, באישור ושדת הפנים תשות הסביבה של הכנסת,

יבורעשוהתו ראות נוספלוקתב ועעל הורהוארואתונתו סהפמופתורעטלותההבוסרעאיוףת46ה1מג,פ
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 לעמיין מילוי תפקיד של עיריה חדלה בידי רשית מדומית

 ממלאת תפקיד; הוראות כאמור יכול שיתייחסו להתחייבויות

 והתקשרויות של העתקה החתלש ושל הרשות המק ומשלת

 ממלאת התפקיד לשם מתלוי אותו תפקי ד, לאופן הפעלת

 הסמכויות לעניין התפקיד כאמור בידי הרש וכת המקומית

 ממלאת התפקיד ולשימוש הרשפת ה מקומית ממראות התפקימ

 בנכסים ובזכויות שבלנכהסעירםיוהב זהכוחיודלתהשלשהםעימריילהויההחתדפלקהי דל״ש

ת נוספות ו א ר ו  ה
 בדבר מילוי

 תפקיד בידי רשות
ת א ל מ  מקומית מ

 תפקיד
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 בפקודת המועצות המקומיות3, בסעיף 34א(א), אחרי ״142ג,״ יבוא ״146ב עד 146ד,״.

 הוראות סעיפים 146ב עד 146ד לפקודת העיריות, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, והוראות סעיף

 34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן במשך שנה

 מיום תחילתו של חוק זה, ואולם הוראות הסעיפים האמורים ימשיכו לחול על הוראה

 בדבר הפסקת מילוי תפקיד והוראה בדבר מילוי תפקיד, שנתן שר הפנים, בתקופת תוקפם

 של אותם סעיפים, למשך התקופה הקבועה בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו

 בסעיף 2 לחוק זה; בסעיף זה, ״הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד״ ו״הוראה בדבר מילוי

 תפקיד״ - כהגדרתן בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

ת ו א י ר  פרק גי: ב

 בחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס״ז-42007, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) פיצוי חד־פעמי לפי סעיף זה ישולם בשני תשלומים, כדלקמן:

 (1) מחצית מסכום הפיצוי תשולם לאחר קביעת זכאותו של נפגע הפוליו

 לקבלת הפיצוי האמור (בסעיף קטן זה - המחצית הראשונה);

 (2) המחצית השניה של סכום הפיצוי תשולם בתום 12 חודשים מיום תשלום

 המחצית הראשונה (בסעיף קטן זה - המחצית השניה), ובכל מקרה לא לפני יום

 הי בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009); סכום המחצית השניה יעודכן בהתאם

 לשיעור עליית המדד, כהגדרתו בסעיף קטן (ב), שפורסם לאחרונה לפני יום

 תשלום המחצית השניה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום

 המחצית הראשונה ״

 סעיף 3(ג) לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס״ז-2007, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחול על

 מי שטרם שולם לו פיצוי חד־פעמי לפי הוראות החוק האמור והגיש תביעה לקבלת

 הפיצוי האמור לאחר יום כ״ט בכסלו התשס״ח (9 בדצמבר 2007) .

 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-51994 (בפרק זה - חוק ביטוח בריאות ממלכתי) -

 (1) בסעיף 10(ב)(3), אחרי ״למעט שירותי סיעוד״ יבוא ״ולמעט בחירת רופא מנתח

 לביצוע ניתוח, בלא שיידרש מהעמית תשלום השתתפות עצמית״;

 (2) בסעיף 10(ב), אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) התכנית לא תכלול תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים ״;

 (3) בסעיף 13(א)(5), במקום הסיפה החל במילים ״יעמוד בשנת 1997״ יבוא ״יהיה סכום

 השווה לשיעור של 6.45% מעלות הסל לקופות;״;

 (4) אחרי סעיף 20 יבוא:

ה 20א. (א) בסעיף זה - א צ ו ה  ״היקף ה
ל קופת  המרבית ש

 ״בית חולים כללי פרטי״ - בית חולים כללי שאינו אחד

 מאלה:

 (1) בית חולים ממשלתי כללי, לרבות פעילות

 המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות, כהגדרתו בסעיף

 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-61985;

 חולים בבית חולים
 כללי פרטי

 תיקון פקודת 3 .
ת המקומיות ו צ ע ו מ  ה

- מסי 50

 תיקון פקודת 4 .

 העיריות ופקודת
ת המקומיות ו צ ע ו מ  ה

ה ע ת ש א ר ו - ה

 תיקון חוק פיצוי
 לנפגעי פוליו

י  תיקון חוק פיצו
ו -  לנפגעי פולי

ה ל ו ח  ת

 תיקון חוק ביטוח
 בריאות ממלכתי

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ס״ח התשס״ח, עמי 101.

 ס״ח התשס״ז, עמי 161.

 ס״ח התשנ״ד, עמי 156; התשס״ז, עמי 55.

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60
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 (2) בית חולים כללי שבבייליות קופת חולשם;

 (3) בית חולים כללי שבבעלחות רשות מקומית;

 (4) בית חולים שהוא תתגיד שהוא מוסד ציבו רי

 כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מב הכנסה7;

 ״בית חולים ציבורי ״כבלילתי״חו-ליכםהגצדירבותרויבכחלולקי ״ה-ה סכדהרגידםר תבומבשחקוק ההסדרים במש

 המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקהיב ההמדיניות

 הכלכלית לשנת הכהפים 2002ל, התשס״ב-02002

 (ב) שר הבריאות ושר האוהב באישור ועדת צכספים של

 הכנסת, רשאים לקבוע, בצו, את הלקף עהוצאה תמרבית

 שרשאית להוציא כל קופאת תולים, כמדי שנה, ממקורות המי מון

 המפורטים בסעיף 3ה לצורך רכישת שירו תי אשפוכ מכל ל בתי

 החולים הכלליים הפרטיים; היקף ההוצאה המרבית כאמור

 לא יפחת מהיקף ההאצאח שהוציאה בפועל קופת החולים

 בעד רכישת שירותי אשפוז בבתי חולים כליליים פרטיים

 בשנת 2007; בסעיף קטן זה, ״היקף ההוצאה המ רבית״ - שיעור

 מסך ההוצאה של כל קופת חוהים בבתי חולי ם ציבו רבים

 כלליים, בעד שירותכילאליישפם,ו זבעד שירותי אשפוז

 (ג) צו לפי סעיף (קגט)ן (ב)ציועלמפוידסבעיתףוקקפטו,ן (בבכ)לי עפמעוםד, לבתוקוקפו,ה בכל פעם, לתקופ

 שלא תעלה על שנתשיילםא״תעלה על שנתיים ״

 על תכנית לש ירותים נוספים, כמשמעותה בסםיף 10 לחוק היטוח בריאות ממלכתי, תיקון חוק מלוח

מ כ מ ^ א ד ל ך  שאישר שר הבריאות אלפי הוראת הסעיף האמור לפני המועד הקמבע(פהלן - התכנקוב, -

 יחולו הוראות אלה:י חולו הוראות אלה:

 (1) בתכנית הכוללת שירותים הענייל בחירת רופא מנתח כאמור בסעיף 10(ב)(3)

 לחוק ביטוח בריאותל חמומקלבכיתטיו,חכנבורסיחאו תב סמעמילףכ7(ת1י,) כלנחווסקחזוה,ב יסהעיוף 7ה(ו1ר)אלוחתוקה זתהכ,ניתה יולגהבויראות התכנית לגב

 שירותים אלו בטלות החל ביום כ ״ד באד ר אי התשס״ח(1 אמר ס 2008); בתכנית הכו ל0ת

 שירותים כאמור בסשעיףרו0ת1י(םב)(כ4)א למוחרו קב סביעיטוףח0 1ב(רבי)(א4ו)תל חמומקלבכיתטי,וחכ נבורסיחאוו בתסמעימףלכ7(ת2י), לכנחוסקחו בסעיף 7(2) לחו

 זה, יהיו הוראות התכנית לגבי שירותים אתו בטלוש החל באם כ״ט בתבת התשס״ח

 (1 בינואר 2008); (1 בינואר 2008);

 (2) על אף הוראות פסקה( 1), עמית שהצטרה לתכנית לפני צחד מן המיתדים הנקוב ים

 בפסקה (1), לפי העניין, יהי (ה זכאי לטיפול בהתאם איתכנית ש היתה תקפה נערב המותד

 הקובע, כמפורט לההלן,קולבפעי, כהמענפיוירן:ט להלן, לפי העניין:

 (א) לעניין שירותי(םא )כאלמוענרייבןסשעיףרו0ת1י(םב)(כ3)א מלוחרו קב סביעיטףוח0 1ב(רב)י(א3ו)תל חמומקלבכיתטיו, יחהבירהיאות ממלכתי, יהי

 העמית זכאי לבחירת רופת מנתח בלא תשלום השתתפות עצמית בהתאם לת נאי

 התכנית כתוקפה ערב המועכ הקובע , אם המטרף לתכנית לפני יום כ ״ד באדר אי

 התשס״ח (1 במרס 2008) וקביעת התור לניתוח יעש תה ולפני יום כנה באד ר ב׳

 התשס״ח (1 באפריל 008ס);

 8תי

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120

 ס״ח התשס״ב, עמי 146; התשס״ז, עמי 55.
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 (ב) לעניין שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יהיה

 העמית זכאי לתרופה בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע,

 לתקופת הזכאות הנוספת לתרופות; נרשמה לעמית תרופה שהוא זכאי לה על

 פי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, לפני יום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר

 2008) או בתקופת הזכאות הנוספת לתרופות, יהיה העמית זכאי להמשך הטיפול

 באותה תרופה שנרשמה לו כאמור, גם לאחר תום תקופת הזכאות הנוספת

 לתרופות, בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע;

 (3) לעניין זה -

 ״המועד הקובע״ - י״ד בטבת התשס״ח (23 בדצמבר 2007);

 ״תקופת הזכאות הנוספת לתרופות״ - התקופה המתחילה עם תום תקופת

 האכשרה של העמית לעניין הזכאות לאותה תרופה לפי תנאי התכנית

 כתוקפה ערב המועד הקובע, או ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008),

 לפי המאוחר, והמסתיימת באחד ממועדים אלה, לפי העניין:

 (1) לעמית שהצטרף לתכנית לאחר המועד הקובע - ביום כ״ה באדר בי

 התשס״ח (1 באפריל 2008);

 (2) לעמית שהצטרף לתכנית לפני המועד הקובע ולא נקבעה לגביו

 תקופת אכשרה - ביום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009), ואולם

 בתום 15 חודשים ממועד הצטרפותו של העמית לתכנית, לא יהיה העמית

 זכאי אלא לתרופות שהיו כלולות בתכנית כתוקפה בתום 15 החודשים

 (ב) בהגדרה ״תקרת צריכה בסיסית פרטנית במחיר מלא״, במקום ״עד 2006״

 כאמור;

 (3) לעמית שהצטרף לתכנית לפני המועד הקובע ונקבעה לגביו תקופת

 אכשרה - בתום פרק זמן שתחילתו במועד הצטרפותו לתכנית או ממועד

 זכאותו לשירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,

 לפי המאוחר, ואורכו כפל תקופת האכשרה, ובלבד שסך תקופת הזכאות

 יבוא ״עד 2009״;

 (ג) בהגדרה ״תקרת צריכה כוללת במחיר מלא״, בסופה יבוא:

 ״(4) בשנים 2008 עד 2010 - 0.6%, בהפחתה ובתוספת שיקבעו שר

 הבריאות ושר האוצר לכל אחת מהשנים האמורות, לפי סעיף 12ג;״;

 (ד) בהגדרה ״תקרת צריכה פרטנית במחיר מלא״, בסופה יבוא:

 ״(5) בשנת 2008 - כקבוע בסעיף 12ד;

 ס״ח התשס״ב, עמי 146; התשס״ז, עמי 55

 10 ס״ח התשנ״ד, עמי 156
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 ״הפחתה ותוספת
 לתקרת הצריכה

א ל ת במחיר מ ל ל ו כ  ה
ד 2010  בשנים 2008 ע

־0ו20 - תקרת הצריבה הבסיסית הפרטנית לקופת  (6) בשנים 2009 ו

 החולים בבל בית חולום ציבורי בללי, בתוספת ריאבית בשיעור הקבוע

 בסעיף 2וה או בשיעור אח ר שייקבע בצו לפי סעיף 13, ובהפחתה ובתוספות

 האחרות הקבועות בסעיף 2וה, לפי העניין.״;

 (2) אחרי סעיף 2וב יבוא:

 2וג . (א) בסעיף זה -

 ״שירות אמבולטורי שמחירו הבפחת״ - שירות אמבולטורי

 שאינו שירות מוחרג, שמחירו הופחת לפי חוק הפיקוח

 מעבר לשיעור העמבוב של מחיר שירותי של ריאויר

 לפי החוק האמור, בתקופח שמיום י״ז באלול התשס״ז

 (ו3 באוגוסט 2007) ער יונו זי בשבט התשס״ ט (ו

 בפברואר 2009);

 ״שירות מוחרג״ - שירות שמוח אח- מאלה:

 (ו) בריקת רופא מומחהבמרפאה;

 (2) טיפול בהקרנות )שרה;

 (3) טיפול הפריה חוץ-גופיול

SPECT - Single (4) מיפוי שריר הלב באמצעות 

;photon emission computed tomography 

 (5) שירות שקבעו השרים בתו לפי סעיף 7ו(8).

 (ב) שר הבריאות ובזר האוצר יקבעו, בצו, לבל אחת מהשבים

 2008 ער 0ו20, ער יום ו במרס של בל אחת מהשני ם ה בלל ורות,

 את סבום ההפחתה ואת סבום התחספת, לשם קםיעת תקרת

 הצריבה הבוללת במחיר במלא בבל אחת חשנים אלה, במפורמ

 להלן: להלן:

 (ו) לשנת 2008 -

 (א) הפחתה בסבום השווה לסך המבפלות

 של בל שירות ושירות מהשירותים המוחרגים,

 שצרבו בל קופות החולים בבל בתי החולים

 הציבוריים הבלליים בשנת 2006, במחיר המלא

 של בל שירות באמושרלביבולםשבי״רהותב בשבאטמ והרתבישוסם״ חב

 (ו בפברואר 2008), בתבפבת ריאליות של 0.6%;

 (ב) תוספת בסבום השווה לסך הבולל של ושני

 אלה: אלה:

 ( ו) 2.2% מסך תקרות הצריבה ספרטניות

 במחיר מלא של בל קופות האולים בבל

 בתי החולים הציבוריים הבללייה, שהם

 בתי חולים ממשלתיים;
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 (2) סכום השווה לממוצע הביצוע

 במחיר קבוע של כל קופות החולים בבתי

 החולים הציבוריים הכלליים המצויים

 בתחום המוניציפלי של העיר נצרת בשנים

 2005 ו־2007, כשהוא מוכפל ביחס שבין

 תקרת הצריכה הכוללת במחיר מלא לשנת

 2007 לבין ממוצע הביצוע במחיר קבוע

 של כל קופות החולים בכל בתי החולים

 הציבוריים הכלליים, שאינם בתי החולים

 שבתחום המוניציפלי כאמור, בשנים 2005

 עד 2007, ובתוספת ריאלית של 6% 0;

 (2) לשנת 2009 - הפחתה בסכום השווה לסך

 המכפלות של כל שירות ושירות מהשירותים

 האמבולטוריים שמחירם הופחת, שצרכו כל קופות

 החולים בכל בתי החולים הציבוריים הכלליים בשנת

 2007, במחיר המלא של כל שירות כאמור ביום זי

 בשבט התשס״ט (1 בפברואר 2009), בתוספת ריאלית

 של 6% 0;

 (3) לשנת 2010 - הפחתה בסכום הגבוה מבין אלה:

 (א) סכום השווה לסך המכפלות של כל שירות

 ושירות מהשירותים האמבולטוריים, שאינם

 שירותים מוחרגים ואינם שירותים אמבולטוריים

 שמחירם הופחת, שצרכו כל קופות החולים

 בכל בתי החולים הציבוריים הכלליים בשנת

 2008, במחיר המלא של כל שירות כאמור ביום

 י״ז בשבט התש״ע (1 בפברואר 2010), בתוספת

 ריאלית של 2% 1;

 (ב) סכום השווה ל־25% מסך החשבונות

 שהוציאו כל בתי החולים הציבוריים הכלליים

 לכל קופות החולים בשל רכישת שירותים

 אמבולטוריים בשנת 2006;

 ואולם אם ההפחתה בסכום לפי פסקה זו, בצירוף

 סכומי ההפחתות לשנים 2008 ו־2009 לפי פסקאות

 (1)(א) ו־(2), עולה על סך החשבונות שהוציאו כל בתי

 החולים הציבוריים הכלליים לכל קופות החולים בשל

 רכישת שירותים אמבולטוריים בשנת 2006, יהיה סכום

 ההפחתה בשנת 2010 ההפרש שבין סך החשבונות

 כאמור לבין סך סכומי ההפחתות לשנים 2008 ו־2009

 לפי הפסקאות האמורות

 (ג) שר הבריאות ושר האוצר יפרסמו ברשומות עד יום

 1 במרס של כל אחת מהשנים 2008 עד 2010, את תקרת הצריכה

 הכוללת במחיר מלא לאותה שנה, ואת פירוט רכיביה
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 תקרות צריכה 2ת1קדרות (צאר)יכהבסעיף ז2ה1ד- (א) בסעיף זה -
 פרטניות בשנת 2008 פרטניות בשנת 2008

 ״גודל בית חולים״ - בהתאם לחישוב ש יבהרך באופן שיק בעו

 שר הבריאות ושר השארו צהר,ב רביצאוו;ת ושר האוצר, בצו;

 ״יחס החשבונות״ - ״היחס שבין המת״צע השנתי של החשצונות

 שהגיש בית החולישםהלגיקושפבתיתה חהולחיולםיםבשללק ופשיתרוהתיחום

 שרכשה הקופה בבית החולהם קשנים 2005 עד 2007! לבין

 הממוצע השנתי של החשבונות שתגישל כל בתי הח ולים

 הציבוריים הכלליים לכל רופות החללים בשל ושירותים

 שרכשו הקופות בבתשירהכחשוליהםק ובפושתניבםבהתיא מהוחרולתי;ם בשני

 ״יחס המבוטחים ה״מישחוסקלהלמ״בו-טהחיחםסהשמבשיןוקמלסל״פר-ההמיבחוסט חשיבםי

 המשוקלל של קופתההמחשוולקילם,ל אששלרקומפקותםהמחגוולרייםה,םאהשורא

ג בטבת התשס״ח  במחוז שבו מצוי בית החולים, בעם ב

 (1 בינואר 2008), לב(י1ן במינסופאררה8מ0ב0ו2)ט,חליבםי ןהמסשפורקלהלמבשולט

 כל קופות החולים, אשר מתום מגוריהם הוא באותו

 מחוז, בשנה האמורה, כשהוא מוכפל ביחס שבין גודל

 בית החולים לבין הגודל המלטב ר של כלל ב תי החולי ם

 באותו מחוז; משרת באות חולים ציבורי כללי, דרך קבע,

 גם אוכלוסיה שמקום מגורוה איש במח וז שבו הוא

 מצוי, יוגדל יחס המצוטחים ה משסקהל של כל קופש

 חולים בבית החולים האמור תשהחול של א20°, ויחם

 המבוטחים המשוקלהלמבשולטכחילםקוהפמותש והקחלוללישםל בככללקואפחודת

 מבתי החולים הציבוריי ם הכלליים האחרים הופחת

 בהתאמה; בהתאמה;

 ״מחוז״ - כפי שיקב״עמוחושזר״ ה-בכריפיאושתי וקבשערוהשארו צהר;בריאות ושר

 ״מספר מבוטחים משוקלל״ - כהגדרתו בסעיף 7- לחגד בתט וח

 בריאות ממלכתי; בריאות ממלכתי;

 ״תקרת הצריכה הכתקלת החלקית לשנת ת 0ה2״ - תקרת

 הצריכה הכוללת במחיר מלא לתנת 2008, לפני

 ההפחתה והתוספתההשפקבחעתוהשורה תהובסרפיתאותשקובשערו השארוצהרב

 לפי סעיף 12ג(ב)(1) .

 (ב) תקרת הצריכ (הב)הפרתטקנירת בהמצחרירכ המ להאפ רבטשנינת 8ב0מ0ח2י,רלמכל

 קופת חולים בכל קופת חולים ציבור י כתלי, תהיה הסכוכ

 המתקבל מחיבור השנמיתהקבסלכ ומיחיםבוהרמפשונריטיהםס כלוהמילןם (בהסמעפיוףר

 זה - תקרת הצריכ זההה-פ רתטקנירת החצלריקיכתה) ,הבפהרפטנחיתההוחבלתקויסתפ),ת

 כמפורט בסעיף קטן (כג)מ,פווארטם נבקסבעעיוף קהטתןא(גמ),ו ותאלםפ ינ קסבעיעוף קהטתןא(דמ)ו

- בכפוף להתאמות-הבאכמפוורףו תל:התאמות האמורות:

 (1) סכום השווה למכפלת תקרת הצריכה הכוללת

 החלקית לשנת 2008ה חב־לק%י0ת9למישנחתס 8ה0ח20שבו־נו%ת0;9 מיחס

 (2) סכום השווה למכפלת תקרת הצריכה הכוללת

 החלקית לשנת 8ה0ח0ל2קיב־ת%ל10ש נתמיח08ס20המבב־ו%ט0ח1י ם

 המשוקלל המשוקלל
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 (ג) ההפחתה מתקרת הצריכה הפרטנית החלקית והתוספת

 לתקרה האמורה, בשנת 2008, יהיו כמפורט להלן:

 (1) הפחתה בסכום השווה לסך המכפלות של כל

 שירות ושירות מהשירותים המוחרגים, כהגדרתם

 בסעיף 12ג(א), שצרכה קופת החולים בבית החולים

 בשנת 2006, במחיר המלא של כל שירות כאמור ביום

 כ״ה בשבט התשס״ח (1 בפברואר 2008), בתוספת

 ריאלית של 6% 0;

 (2) תוספת בבית חולים ציבורי כללי שהוא בית חולים

 ממשלתי, בסכום השווה ל־2% 2 מתקרת הצריכה של

 קופת החולים בבית החולים

 (ד) תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא בשנת 2008, לכל

 קופת חולים בכל בית חולים ציבורי כללי המצוי בתחום

 המוניציפלי של העיר נצרת, תהיה סכום השווה לממוצע

 הביצוע במחיר קבוע של קופת החולים באותו בית חולים

 בשנים 2005 ו־2007, כשהוא מוכפל ביחס שבין תקרת

 הצריכה הכוללת במחיר מלא לשנת 2007 של אותה קופת

 חולים בכל בתי החולים הציבוריים הכלליים, למעט בתי

 החולים שבתחום המוניציפלי כאמור, לבין ממוצע הביצוע

 במחיר קבוע של קופת החולים בכל בתי החולים הציבוריים

 הכלליים, למעט בתי החולים שבתחום המוניציפלי כאמור,

 בשנים 2005 עד 2007

 (ה) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, עד יום כ״ד

 באדר אי התשס״ח (1 במרס 2008), לשנת 2008, שיעורי

 התאמה של תקרות הצריכה, כמפורט להלן, ובלבד שסך כל

 תקרות הצריכה הפרטניות במחיר מלא של כל קופות החולים

 בכל בתי החולים הציבוריים הכלליים לא יעלה על תקרת

 הצריכה הכוללת במחיר מלא לשנת 2008:

 (1) שיעור התאמה של תקרת הצריכה של קופת

 חולים בבית חולים ציבורי כללי, בשים לב לשינויים

 בפעילותה של הקופה בבית החולים בשל מלחמת

 לבנון השניה;

 (2) שיעור התאמה של תקרת הצריכה של קופת חולים

 בבית חולים ציבורי כללי, שיקבעו השרים בשים לב

 לנתונים הנוגעים לרכישת שירותים מוחרגים, כהגדרתם

 בסעיף 12ג(א), בידי קופת החולים בבית החולים.

 (ו) שר הבריאות ושר האוצר יפרסמו ברשומות עד יום כ״ד

 באדר אי התשס״ח (1 במרס 2008), הודעה על תקרת הצריכה

 הפרטנית במחיר מלא של כל קופת חולים בכל בית חולים ציבורי

 כללי, שנקבעה לפי הוראות סעיף זה, ואת פירוט רכיביה
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 (א) תקרת הצריכה הפרטנית במחרר מלא בכל אחת מהשנים

 2000 ו־2010 תהיה תקרת הצריכה הבסיסית הפרטנית המחיר

 מלא לכל קופת חולים בכל אחד מחתי זה חוללם חציבוריים

 הכלליים בשנה הקודמת, בתוספת ריאלית בתוסור שיל

 0.6% כשהוא מוכפל ביחס שבין השיעור מהסכום לחשוקה

 שקובע המוסד לביטוח! לאומי לפ י הוראות סעיף 8ו לחוק

 ביטוח בריאות ממלבכיתטיוחל כבלר יקאוופתתמחמוליכםת יבלאוכלת הק ופשנתה,חוללבייןם

 השיעור האמור בשנש הקודמת (רסעיף הה - תקרת צשכה

 פרטנית מקודמת) ובפירחטסנ ישתבימןקותדקמרת) והבצירחיכסהשהביכןולתלקרתתב מהחציררי

 מלא באותה שנה לבין סכאם כל תקרות הצריכה הפרטריות

 המקודמות של כל קופות החולים לכל בתי החולים , או

 בשיעור אחר שקבעבוששירע והרבאריחארותש קובשערוהשארו צהרברליאאוותתהוקשורפ ה

 ביחס לכל בתי החובלייחםסאלוכבליבחסתילהביחותליהםח ואלויםבישחנסקבלעביהתלוה

 תוספת לתקרת צריכה לב ילת קולי ם ציבורי כללי, היכל צצו

 לפי סעיף 13 (בסעיף זה - תק רות הצריכה הפרטנית החלקית),

 בהפחתה ובתוספת המחורט להלן, לפי העניין, ואם נקבע ו

 התאמות לפי סעיףהקתטןא(מבו)ת-לבפכיפסוףע ילףהקתטןא (מבו)ת-הבאכמפוורףו תל:הת

 (1) לשנת 2009 - הפחתל שסכ ום השו וה לסך המכפלות

 של כל שירות ושירות מהשירותים האמבולטוריים

 שמחירם הופחת, כהגדרתם בסעיף 12 כה), שתרכה קופת

 החולים בבית החולים בשנת 2007, במחיר במלא של כל

 שירות כאמור ביום זי בשבט התשס״ט(1 בפברואר 009ס),

 בתוספת ריאלית שלבת%ו6ס0פ;ת ריאלית של 6% 0;

 (2) לשנת 2010 -

 (א) היתה ההפחתה מתקרת הצריכה ה כותקת

 במחיר מלא לשנת 2010ר לפי סעיף 2 1ג(ב)(3ל

 בסכום הקבוע בפסקבתסכמוםש נהק(באו)עשבבפוס-ק תה פמחשתנה

 בסכום השווה לסךבסהכומםכפהלושתווהש ללסכךל השימרכופתל

 ושירות מהשירותים האמבולטוריים, שאינם

 שירותים מוחרגים ואינם שירותים אמבולטוריים

 שמחירם הופחת, כהחדרתם בסעיף 12ג(א),

 שצרכה קופת החושליצרםכבהביקותפהתחוהלחיוםל יבםשבנבתי

 2008, במחירו המל8א00ש2ל, כבלמ חשייררוותה מכלאאמושרלביכולם

 י״ז בשבט התש״ע (י״1ז בבפשבברוטארהת10ש0״2ע), (1ב תבופסבפרתו

 ריאלית בשיעור שלר י%א2ל י1;ת בשיעור של 2% 1;

 (ב) היתה ההפח (תבה) מתהקירתתהההצהריפכחהת ה כמותלקלרת

 במחיר מלא לשנת 010¿ לפי סעיף 2 1ג(ב)(3ל

 בסכום אחר מהסכבוסםכ והםקבאוחער במפהססקכתו םמשהנקהב

 (א) שבו - סכום ההפחתה שנקבעה לפי סעיף

 12ג(ב)(3) כשהוא מוכפל ביחס השב ין הצריכה

 של שירותים אמבושטושים של קופת החולים

 בבית החולים, בשנבתב6י0ת20ה,חלובלייןם,ס ךב השנצתרי6כ0ה0 2,ש ל

 שירותים כאמור, בשירתה שנה, בידי כל קופות

 החולים בכל בתי החולים הצכלושתם הכלליים.

 תקרות צריכה 2ת1קרהו
 פרטניות בשנים

2010 ־  2009 ו
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 (ב) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, לכל אחת

 מהשנים 2009 ו־2010, עד יום 1 במרס של כל אחת מהשנים

 האמורות, שיעור התאמה של תקרת הצריכה של קופת חולים

 בבית חולים ציבורי כללי, בשים לב לנתונים הנוגעים לרכישת

 השירותים המפורטים להלן, לפי העניין, בידי קופת החולים

 בבית החולים, ובלבד שסך כל תקרות הצריכה הפרטניות

 במחיר מלא של כל קופות החולים בכל בתי החולים

 הציבוריים הכלליים לא יעלה על תקרת הצריכה הכוללת

 במחיר מלא לשנת 2009 או 2010, לפי העניין:

 (1) בשנת 2009 - שירותים אמבולטוריים שמחירם

 הופחת, כהגדרתם בסעיף 12ג(א);

 (2) בשנת 2010 - שירותים אמבולטוריים שאינם

 שירותים מוחרגים ואינם שירותים אמבולטוריים

 שמחירם הופחת, כהגדרתם בסעיף 12ג(א)

 (ג) שר הבריאות ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של

 הכנסת, רשאים לקבוע, בצו, ביחס לשנת 2009, שיטה לחישוב

 תקרות הצריכה של קופות החולים בבתי החולים הציבוריים

 הכלליים, בשונה מהאמור בסעיף זה, בשים לב לנתונים בדבר

 השינויים בהיקף רכישת השירותים של קופות החולים בבתי

 החולים לעומת תקרות הצריכה של קופות החולים בבתי

 החולים, ורשאים הם לקבוע תקרות כאמור באופן שיפצה את

 קופות החולים או את בתי החולים גם בשל היקף הרכישה

 כאמור בשנת 2008, ובלבד שסך תקרות הצריכה הפרטניות

 במחיר מלא שייקבע לשנת 2009 לא יעלה על תקרת הצריכה

 הכוללת במחיר מלא לאותה שנה

 (ד) שר הבריאות ושר האוצר יפרסמו ברשומות עד יום

 1 במרס של כל אחת מהשנים 2009 ו־2010, הודעה על תקרת

 הצריכה הפרטנית במחיר מלא של כל קופת חולים בכל בית

 חולים ציבורי כללי, שנקבעה לפי הוראות סעיף זה, ואת

 פירוט רכיביה ״;

 (3) בסעיף 13 -

 (א) ברישה, במקום ״2006 ו־2007״ יבוא ״ולעניין צו לפי פסקת משנה (2) - גם

 בשנים 2009 ו־2010״;

 (ב) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) (א) את שיעור התוספת לתקרת צריכה לבית חולים ציבורי כללי,

 ושיעור זה יחול לגבי כל קופה בהתאם ליחס שבין שיעור התוספת

 לקופה לבין השיעור כמפורט להלן, לפי העניין:

 (1) בשנים 2003 ו־2004 - 25% 1;

 (2) בשנת 2006 - 8% 0;

 (3) בשנת 2007 - 8% 0, בהפחתת סכום כאמור בפסקה (3)

 להגדרה ״תקרת צריכה כוללת במחיר מלא״ שבסעיף 10;
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 (4) בשנים 2008 עד 0ב20 - 0.6%, בה0חתה ובתוספת

 שנקבעו לאותה שנהשנלקפביעוס עליאףו2ת1הג שנה לפי סעיף 12ג

 (ב) בקביעת השיעור האמור, תשקשי השרים את מספר המיטות

 הנוספות שאושרו והשניורסופתויתברשיאוושתרואוחרשירםותשיאוברשיראוולתביאתח רהיחםולשיאםו

 ואת עיתוי הפעלתם, אכן את ת מהיל שירותי הבריאות לביית החולים,

 בהתחשב בשינוייםבהיתחחסישיבם בשמיחניויריםשיהירוחתסיי יהםברבימאחויתר;י״;שירותי ה

 (4) בסעיף 14, בס(פו יבוא:

 ״(ג) קופת חולים תשלם בעבו ר שירותיש שרכשה בבית חולים ציבורי כללי בכל

 אחת מהשנים 2008אעחדת10מ0ה2ש-נים 2008 עד 2010 -

ה הפרטניות במחרר מלא - לא תותר ממ חירי שירותי ע ר צ  (1) עד לתקרת ה

 הבריאות; הבריאות;

 (2) מעבר לתקרת !)הצריכה הלרטנית המחיר מלא ועד לביצוע במחי ר

 קבוע בשיעור של התקרה הפרטנית לב מחיר מלא בתנספת 13%, למעט תשל

 אשפוז שחלות לגביו הוראות פסתה(4) - לא אותר מ־% 30 ממחארי שירו־תי

 הבריאות; הבריאות;

 (3) מעבר לביצוע במחמר קבוע בשיעבר של תקרת הצריכה הפרטנית

 במחיר מלא בתוספמ 130/0, למעט בשל אשפוז שחל ובת לגביו הוראות

 פסקה (4) - לא יותרפ סמק־ה%(645) מ-מלחאי ריויתשרירמו־תי% 5ה6ברמימאחויתר;י שירותי הבריאות

 (4) בשל אשפוז בבית החולים של חבר הקהפה שלגבלו מסר ביות ה חולגם

 לקופה הודעה ולפיה !החבר הוא מטופל ה מיחעד ההעמרה - לא יותר ממחירי

 שירותי הבריאות, וזאת לאחר תום 48 ושעות ממועד מסירת ההודעה כאמור,

 ואם נמסרה ההודעה בשבת ראו בחג - לאחר בתום 72 שגע ות מהמותר האמור,

 אלא אם כן ערערה הקופה על ההודעה שומהרה כאמור, לפני מותו מואדי,

 בהתאם להוראות מיההל שהוציא לעניין הה משרד הבריאות; לעניין דה,

 ״מטופל המיועד לה״עמבטרוהפ״ל-המיועשדמ לתקהייעבםרבהו״א-חמדימשאמלתה:קיים בו אחד מאל

 (1) הוא בהנשמה ממושכת ומאושהז בבית חו לים ציבורי כללי

 יותר מ־30 ימים ברציפות, ונ3תן לה עבירו מחוץ לבית חולים כללי,

 בהתאם להוראות מבינההתלאםש הלוהצוירא ולתע נימיןנ זההל מששהורצדיאהבלרעינאיויןת;זה מש

 (2) הוא מטופל פ(ני2)מי-גהרויא טמרטיו״;פל פנימי-גריאטרי ״;

 (5) אחרי סעיף 14( 5י)בוא:אחרי סעיף 14 יבוא:

 ״תשלום בשל הפרש 14א. שר הבריאות ושר האוהר רשאים לקבוא, בצור עד יום כ״ד

 מחירים מחירים

 באדר אי התשס״ח (1 במרס 8ה20), לשנת ב200, סכום שייווסף

 לביצוע במחיר קבועלבישצלוקעופבתמחחיורליקםבובעכלש לב יקתופחתולחיוםליציםבבורכיל

 כללי בשנה האמורה, השעה הסכום המכפשת של כל שירות

 ושירות מהמנויים בפסקאות (1) עד (4) להגדר ה ״ שירות

 מוחרג״ שבסעיף 12מגו(חא)ר,ג ״ששצברסכעהיףאו2ת1גה(אק),ופשהצברכאוהתוא ובתיהת

 חולים בשנת 2007,חבוהליפםר שבשהנמתחי7ר0י0ם2, שבלה פכרלששיהרמוחתירכיאםמושר;ל

 לעניין זה, ״הפרש להעמניחיןריזםה,״ ״-הפהרהשפ רהשמחשיבריןם״מ ח-י רההשפלרכשל

 שירות מהשירותים המנו יים בפסקאות (1) עד (4) להגדרה

 ״שירות מוחרג״ שבסערף 12ג(א), ביום י״א בטבת התשם״י

 (1 בינואר 2007), לבין מחירו המופחת ששל אותו שירות ביום

 כ״ה בשבט התשס״חכ״(1ה בפשברטו אהרת8ש0ס0״2)ח (1 בפברואר 2008)
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 תשלום הפרשים 14ב. שר הבריאות ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת,
 בשל צריכה בהיקף

ך ״ רשאים לקבוע, בצו, לכל אחת מהשנים 2008 עד 2010, עד ו מ  נ

 1 במרס של כל אחת מהשנים האמורות, שיעור מתוך הפרש

 התשלום, שאותו תשלם קופת חולים לבית חולים ציבורי

 כללי, אם סך התשלומים בעבור שירותי בריאות שרכשה

 קופת החולים בבית החולים באותה שנה נמוך מסכום השווה

 למכפלת תקרת הצריכה הפרטנית במחיר מלא של קופת

 החולים באותו בית חולים, בשנה שלגביה נקבע הצו, בשיעור

 שקבעו השרים בצו האמור (בסעיף זה - סכום הבסיס); לעניין

 זה, ״הפרש התשלום״ - ההפרש שבין סך התשלום בעד

 שירותי בריאות שצרכה קופת החולים בבית החולים בשנה

 שלגביה נקבע הצו, לבין סכום הבסיס.״;

 (6) בסעיף 15, במקום הסיפה החל במילים ״מ־45% מכלל החשבונות״ יבוא ״מסכום

 כמפורט להלן, לפי העניין:

 (1) בשנים 2002 עד 2007 - מסכום השווה ל־45% מכלל החשבונות שבעדם

 משולם סכום מופחת כאמור;

 (2) בשנים 2008 עד 2010 - מסכום השווה ל־67% 48 מכלל החשבונות שבעדם

 משולם סכום מופחת כאמור; שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע, בצו, ביחס

 לבית חולים ולתאגיד בריאות הפועל בתחומו, לכל אחת מהשנים 2009 ו־2010,

 שיעור אחר מכלל החשבונות שבעדם משולם סכום מופחת כאמור, לאחר שמיעת

 עמדת בית החולים והתאגיד״;

 (7) בסעיף 16(א)(1) ו־(2), המילים ״התשנ״ד-1994״ - יימחקו;

 (8) בסעיף 17 -

 (א) בסעיף קטן (א) -

 (1) בפסקה (1), במקום ״שירות הניתן לנפגע״ יבוא ״שירות הכלול

1, הניתן  בפוליסה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-11970

 לנפגע;״;

 (2) בפסקה (3), המילים ״התשנ״ד-1994״ - יימחקו;

 (3) בסופו יבוא:

 ״(5) שירות שהוא בדיקת רופא מומחה במרפאה, טיפול בהקרנת

 שדה או טיפול הפריה חוץ־גופית;

 (6) שירות אמבולטורי שמחירו הופחת, כהגדרתו בסעיף 12ג(א),

 שנרכש בשנת 2009;

 (7) שירות אמבולטורי שנרכש בשנת 2010;

 (8) שירות נוסף שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו עד יום כ״ד

 באדר אי התשס״ח (1 במרס 2008) ״;

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007)״ יבוא ״כ״ד

 בטבת התשע״א (31 בדצמבר 2010)״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320
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ן חוק הביטוח י  תיב
 הלאומי - מסי 104

 (1ת)י קלוןחוחוקקזה,ב יבטיווחם
 הלאומי - תחילה

ה ל ו ח ת  ו

י מ ו א  פרק די: ביטוח ל

1 (בפרק זה - (חוק הביטוח  10ק בחוק הביטוח הלאומי [הוסח משואב], הותשנ״ה-21995

- - 1 0( מי4 י וס אמ הל- י מ ו א ל  ה

 (1) בסעיף 28ב, ברישה, במקום ״יי בטבת התשס״ז(31 בדצמבר 2006)ז׳ יבו א ״י״ד בטבת

 התש״ע (31 בדצמברה 9ת0ש0״2)ע״(;31 בדצמבר 2009)״;

 (2) בסעיף 32, אח(ר2י) סעיבףס עקיטףן (2ג2,3 )איחבוריא :סעיף קטן (ג2) יבוא:

 ״(ג3) תקבולים שגבה דומוסד בשל ביטהל הננוטור מתש(יונו דמי טוטוח כאמור

 בסעיף 351(א) ו־(ה) כנוסח1 ערב יום כ״ג בטבת התשס״ ח (1 בננותי ר 008ס) חכן

 תקבולים שגבה לפיתקהוברולאיוםת סשגעיבףה1ל7פ3(יב)ה,ולראויתיחסשעיבוף 1כ7ת3(קב)ו,לליאם יליעחנישיןב וסכעיתפקיבםו

 קטנים (א) ו־ג1) ״; קטנים (א) ו־ג1) ״;

 (3) בסעיף 74א(ה)(,3)במקובםסע״י7ף0 7240״א(יבה)ו,אב״מ8ק0ו0ם2 ״״;2007״ יבוא ״2008״;

 (4) בסעיף 97(ד), במקום ״יעכה זהדוסד״ קבוא ״ומתמורת דמי פגי עה ינוכו״;

 (5) בסעיף 170, אחרי סביף יקטן (ב) יבחא:

 ״(ב1)השכר היומי הממוצע לגבי מובהל שצתכלף יל פנו התאריך הקובע יהיה

 זכאי לדמי פגיעה כזמכאשימלעודתמיםפבגיסעיהףכ2מ9,שימחועושתבםלפביסעהיףשכ2ר9 , ישחמומשנוב מלגפייעיהםשדכרמיש

 ביטוח אבטלה בתקוביפטהוחשלא ב5ט7להימביתםקושפקהדמשול ל5י7וםהישמביעםדושקהדגימועולליוםלרשאבשעודנוה

 דמי הפגיעה האמורדמ, אם הוא גבוה מהשכר העאי הממוצע המ חושב לפי מסעיף

 קטן (א) ״; קטן (א) ״;

 (6) אחרי סעיף 74(62 )יבוא:חרי סעיף 274 יבוא:

ל 4ח2או מי גשבלתכוף 4פני שמרושו במילואים היה זכאב לדמי פגיעה ו מ ג ת  ״חישוב ה
 למקבל דמי פגיעה למקבל דמי פגיעה

 י כמשמעותם בסעיף כ9, יהיה שכ ר העבודה הרגהל או ההכנסה

 הממוצעת שלו לעניין סעיף 272, סכעם הסכיס ה בעד רבע

 השנה שקדם ליום שבעד ו הגיםו לו לראשונה דמי הפגיעה

 האמורים, אם הסכום האמור גבםה משכר העבודה והרגיל או

 ההכנסה הממוצעת, המחושבהמ לפי סעיף מ27; סכום הה כנסה

 המתקבל כאמור יחולק ב־90 .״;
 (7) בסעיף 351 -(7) בסעיף 351 -

 (א) בסעיף קטן (א), אחרי ״דמי פטןעה,״ יבוא ״תמירת דמי פגבעה,״ ובסופו יבוא

 ״אלא מהסכום העולה אל הסכום שהשתלם לו כדמי פגיעה, דמי לידה, תשלום

 בקשר לשיקום מקצועי ראו על הסכום שהיא משתלם ולו כדמי פגישת אילו לא

 קיבל תמורת דמי פגקיעבלה ,תלמפוירהתעדנימיןי״;פגיעה, לפי העניין״;

 (ב) סעיף קטן (ה) (-ב )בטלסעיף קטן (ה) - בטל

 1יק (א) תחילתו של סעיף 28ב לחוק הב יטוח הלאולח, כנוסחט בסעיף 10(1 ) לחוח זה, ביום

הי ״-אתבחיטלבהת התשס״זי(״1אביבנטובאתר 7ה0ת20ש)ס״ז (1 בינואר 2007)
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ל
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ח

ל

ת
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 ו

 (ב) סעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי, כנהבחו חסעלף 0מי2) לחוק זה, יחו ל על הקצב ות

 אוצר המדינה למוסאדו צלרב יהטומחד ילנאהולמימ,והסדחללביוטוםחט״לואובמטי,ב תה חהלתבשי״ועם (ט1״וב יבנוטאברת0ה01ת2)ש״ע (

־ 351 לחוק הביאוח הלאומי, כנוסחם בסעאף 10(4)  (ג) סעיפים 97(ד), 170, 274א ו

 עד (7) לחוק זה, יחולד על לחלאוה ודמי ביטו ח המשתלמים בעד יום תחתלתו של חוק

 זה ואילך זה ואילך

 ס״ח התשנ״ה, עמי 210; התשס״ח, עמי 23.
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 פרק הי: ייעוץ פנסיוני בביטוח

 2^ בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),

- 1  התשס״ה-32005

 (1) בסעיף 19(א), בפסקה (2), במקום ״מחברה מנהלת שלה זיקה למוצר פנסיוני הכלול

 בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקאות (1) עד (3) ו־(7) להגדרה ״סוג מוצר פנסיוני״״ יבוא

 ״מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני״;

 (2) בסעיף 28 -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום ״שתחויב בהם חברה מנהלת״ יבוא ״שיחויב בה גוף

 מוסדי״ ובמקום ״לחברה המנהלת״ יבוא ״לגוף המוסדי״;

 (ב) בסעיף קטן (ב), במקום ״מחברה מנהלת״ יבוא ״מגוף מוסדי״;

 (ג) בסעיף קטן (ג), במקום ״החברה המנהלת״ יבוא ״הגוף המוסדי״;

 (3) בסעיף 38(א) -

 (א) בפסקה (4), במקום ״שתחויב בהן חברה מנהלת״ יבוא ״שיחויב בה גוף

 מוסדי״ ובמקום ״מחברה מנהלת״ יבוא ״מגוף מוסדי״;

 (ב) בפסקה (5), במקום ״מחברה מנהלת״ יבוא ״מגוף מוסדי״;

 (ג) בפסקה (6), במקום ״חברה מנהלת״ יבוא ״גוף מוסדי״;

 (4) בסעיף 52(ג)(1) -

 (א) בפסקת משנה (א), במקום ״במשך חמש שנים רצופות כל התנאים שבסעיף

 11(א)(1) עד (4);״ יבוא ״כל התנאים שבסעיף 11(א)(1) עד (4), אך -

 (1) לא לפני הי בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009) - לעניין מתן ייעוץ

 ביישובים המנויים בתוספת;

 (2) לא לפני זי בניסן התשס״ט (1 באפריל 2009) - לעניין מתן ייעוץ

 ביישובים שאינם מנויים בתוספת;״;

 (ב) בפסקת משנה (ב), המילים ״עד למועד שבו התקיימו בו לראשונה כל

 התנאים שבסעיף 11(א)(1) עד (4), אך״ - יימחקו, ובמקום ״י״ד בטבת התש״ע

 (31 בדצמבר 2009)״ יבוא ״הי בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009)״;

 (5) אחרי סעיף 52 יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 52(ג))

 אום אל פאחם, אופקים, אור עקיבא, אילת, אכסאל, אלון שבות, אעבלין, אריאל, בית

 גיאן, בית שאן, בית שמש, בני יהודה, בקה אל גרביה, גידידה מאכר, גוש חלב, גילגיוליה,

 דבוריה, דימונה, דיר אל אסד, דלית אל כרמל, חצור הגלילית, חרפיש, חצרים בסיס

 צבאי, טבריה, טייבה, טירה, טמרה, יפיע, יקנעם, ירוחם, כאבול, כפר ורדים, כפר יאסיף,

 כפר ירכא, כפר כנא, כפר מנדא, כפר קאסם, כפר קרע, כפר ראמה, כפר תבור, כרמיאל,

 מגיאר, מגדל העמק, מגידל שמס, מודיעין עילית, מטולה, מיתר, מעלה אדומים, מעליה,

 מצפה רמון, נבטים, נהריה, נצרת, נצרת עילית, נתיבות, סכנין, עומר, עילבון, עכו, עפולה,

 עראבה, ערד, פקיעין, פרדיס, צפת, קלנסווה, קצרין, קרית גת, קרית מלאכי, קרית שמונה,

 קרני שומרון, ראש פינה, רהט, רמת דוד, שדרות, שלוחת ערבה - מרכז ספיר, שלומי,

 שפיר, שפרעם, תרשיחא ״

 תיקון חוק הפיקוח
ל שירותים  ע

 פיננסיים (עיסוק
ץ פנסיוני יעו  בי

 ובשיווק פנסיוני)

 13 ס״ח התשס״ה, עמי 918.

ת התשס״ח, 1.2008 .1 ב ט ם 2125, כ״ג ב י ק ו ח  120 ספר ה



 תיקון חוק הפיקוח
ל שירותים  ע

 פיננסיים (ביטוח)
- מסי 18

- 1  13. בחוק הפיקוח על שירותים פיננס יים (ביטוח), התשמ״א-41981

 (1 ) בסעיף 24(ב), פסקהב3) -תימחק;

 (2) בסעיף 41, אחרי סעיף עטן (ג) יבוא:

 ״(ג1) הוראות סעיף ״ה יחולו, אשי נסיים המחחובום, ביל וייעץ פנסיוני, לעניין עיסופנ

 בתיווך לגבי מוצר פנסעני הבלול בהגדרה ״כזוג מוצר פנסיוני ״ שבחוק ה ייעוץ

 והשיווק הפנסיוני, באילו היה סובן בי טוח .״

נות  פרק וי: שו

(להלן - חו- מס מעסיקים) - בטמ. 1  14. חוק מס מעסיקי ם, התשמ״ה-51975

1 (להלן - חו- לעידוד־ השקעות הון) -  15ק בחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-61959

ו ) בסעיף 18(א), בפסקה (ע), במקום ״פ״ב הטבת התשס ״ח (ב3 בדצמהר 2007) ״ יבב ובא ) 

 ״די בטבת התשס״ט(ו3 בדצמבר 2008)״;

 (2) פרק שמיני 2 (-2 )בטלפרק שמיני 2 - בטל

 16ק בביטול חוק מס מעסיקים באמור בסעיס 14 לחוק זה, וביטול פרקן שמיני 2 בטול פעידוד

 השקעות הון, באמור בסעיף 15(2) לחוק זה, יחו לו עלי הבנסת עבודה המשתלמת בעד

 חודש ינואר 2008 ואחוילדךש ינואר 2008 ואילך

1, בסעיף 7 ב  17ק בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ״ב-92צי7

 (1 ) בבבתרת השול1 ים, במקום ״ו־2007״ יבבוא ״2007 ו־2008״;

 (2) בסעיף קטן (ב) -

 (א) ברישה, במקום ״ו־2007״ יבוא ״2007 ־־2008״;

ה ״בשנת התקציב 2007״ ו ב  (ב) בפסקה (2), במקום ״וגנשנת התקציב 2007״ י

ת התקציב 2008 - בשיעור נוסף על השיעור האמור ב  ובסופה יבוא ״ובש

 בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% בייחס לסבום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007

א, בשהוא צמוד למדד״;  המחושב לפי סעיף ה

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״ו־2007 ״ יבוא ״2007 ־־2008״.

 18ק בחוק ההסז־רים במשק המדינה(תיקוני׳ חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיצין, רניקו ן חוק

1, בסעיף  ביטול והתליה של חטילה שמקורה בהצעות חוק פתזיות), התשס״א-82001

מקום ״ב״ג: בטבת התשס״ח , ר 1 9 ^ ^ - ב ״ נ ז ש ו  20(א)(1), המתקן את וחוק הל וואות ?1דיור, ה

 (31 בדצמבר 2007)״ יבו״ו ״י״ח בטבת התשע״״(31 בדצמבר ש20)״.

 ביטול חוק מס
 מעסיקים

 תיעון חוק !)עידוד
ן ת הו ו ע ק ש  ה

 ח וק בעידוד

 ההשמקעשותתלהמוןת
ת מ ל ת ה ש ל מ ו ח ה  ת

 ,תיבקוסןעיחוףק7 -
ן ת הגירעו ת ח פ  ה

ה א צ ו ה ת ה ל ב ג ה  ו
 התקציבית - מסי 9

 ההסדרים במשק
 המדינה (ותיקוני

ח ״ ס ת ש ג ת להש ת ה ב ק ט י ב חק  ב

ח ״ ס ש ב ת י צ בהתת ק  ביעבדיט

ת 2001) (תיקון, נ ש  ל
ל  ביטול והתליה ש

 חקיקה שמקורה
ת חוק ו ע צ ה  ב

 פרטיות) - מסי 7

ת חיילים ט א תקציב חוק ק תשנ״ד-94 2019, ם  9ש יגל אף הואאות סעיף7(בא ו ־(ג) לחוק קליטת ח יילים משו חררים, ח

ן לסיוע נוסף הסבום המחושב לפי הסעין* ^ 8ה20 חתוקצב לקם ס ב  המדינה לשנת ה
ם י ש ד ם ח י ל ק ן ש ו  האמור בניבוי 50 מיהלאיומןורש קבנלייבםו יח0ד5שימיםלי

, בסעתף 8 ז- 2 1 -7ל20 י תשס״  20ב בחוק לימוד חובה(ותיקון מסי 29), ה

ל  ק ק

 משובח ררים -
ה ע ת ש א ר ו  ה

 תיקון חוק לימוד
 חובה (תיקון מסי 29)

1 ס״ח התשמ״א, עמי 208; התשס״ו, עמי 279. 4 

1 ס״ח התשל״ה, עמי 118; התשנ״א, עמי 10. 5 

1 ס״ח התשי״ט, עמי 234; התשס״ו, עמי 246. 6 

2 ס״ח התשנ״ד, עמי 132; התשס״ב, עמי 444. 0 

2 ס״ח התשס״ז, עמי 392. 1 
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 (1) האמור בו יסומן ״(א)״, ובו, במקום ״בנוסחו״ יבוא ״והוראות סעיף 20 לחוק חינוך

 ממלבתי, התשי״ג-1953, בנוסחן״, אחרי ״יוחלו בהדרגה״ יבוא ״ביישובים, בשבונות,

 במוסדות חינוך או בשבבות גיל שיקבע שר החינוך בצווים, בהתייעצות עם שר

 התעשיה המסחר והתעסוקה, בהסבמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות

 והספורט של הבנסת״ ובמקום הסיפה החל במילים ״בפי שיקבע שר החינוך״ יבוא

 ״ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע״ג; בשנת הלימודים

 התשס״ח תהא החלת ההוראות האמורות לפי סעיף זה בפי שיקבע שר החינוך באמור,

 ובשנות הלימודים הבאות - בשיעורים שווים לבל שנת לימודים ״;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) צווים באמור בסעיף קטן (א) יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט

 של הבנסת, שלושה חודשים לפחות לפני תחילת בל שנת לימודים, מהצו לשנת

 הלימודים התשס״ט ואילך״

- 2  בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס״א-22000

 (1) בסעיף 7 -

 (א) במקום ״התשס״ח״ יבוא ״התשע״א״;

 (ב) בבל מקום, במקום ״התשס״ט״ יבוא ״התשע״ב״ ובמקום ״התש״ע״ יבוא

 ״התשע״ג״;

 (ג) במקום ״והתשע״א״ יבוא ״והתשע״ד״;

 (2) בסעיף 8, במקום ״התשס״ז״ יבוא ״התש״ע״

 בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ״ז-997 231, בסעיף 4(א), במקום ״התשס״ט״

 יבוא ״התשע״ד״

 תחילתו של חוק זה ביום ב״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008), אלא אם בן נקבע בו

 אחרת

ת 21. ל א ש  תיקון חוק ה

 ספרי לימוד - מסי 4

22 

.23 

 תיקון חוק יום
 חינוך ארוך ולימודי

ה - מסי 5 ר ש ע  ה

 תחילה

ן ו א - ר י ב נ ו ט ר ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה שר האוצר

ק י צ י ה א י ל ן פרס ד ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 ס״ח התשס״א, עמי 12; התשס״ג, עמי 393.

 ס״ח התשנ״ז, עמי 204; התשס״ה, עמי 421.
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