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חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 131(, התשע"ב-2012*

מסירת 1 תיקון סעיף 330 ועם  "בכתב,  במילים  החל  הסיפה  במקום   ,330 בסעיף  העיריות 1,  בפקודת 
ההודעה" יבוא "בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או 

ניזוק —

עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים   )1(
שממועד מסירת ההודעה )להלן — תקופת הפטור הראשונה(; 

בחמש  בניין  אותו  לגבי  בארנונה  חייב  יהיה  הראשונה  הפטור  תקופת  חלפה   )2(
השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו–9 
לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג—1992 2, 
הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין )בסעיף זה 

— תקופת התשלום(;

חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור   )3(
מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;

התקופות כאמור בפסקאות )1( ו–)2( ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;   )4(

אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני 
מסירת ההודעה "

תיקון פקודת מסי 
העירייה ומסי 

הממשלה )פטורין( 
- מס' 23

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938 3, בסעיף 5ג)ה()1(, במקום הסיפה 2 
החל במילים "והכל לגבי" יבוא "לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא 
קיום תפילה, והשימושים הנוספים בו, אם ישנם, הם ללימודי אותה דת או לצרכים 

הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת כאמור, ושאין בו פעילות עסקית" 

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של סעיף 330 לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום י"ט בטבת 3  )א( 
התשע"ג )1 בינואר 2013( )להלן — יום התחילה(; על אף האמור בסעיף 330)1( לפקודת 
העיריות כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, תקופת הפטור הראשונה כאמור באותו סעיף, לנכס 
שהיה פטור בשל סעיף 330 לפקודת העיריות במשך 12 שנים שקדמו ליום התחילה 

תהיה שנתיים מיום התחילה 

תחילתו של סעיף 5ג לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938, כנוסחו  )ב(  
בסעיף 2 לחוק זה, ביום ח' בניסן התש"ע )23 במרס 2010( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 6, עמ' 63 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 506   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10   2

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 473   3

ספר החוקים 2374, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2
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חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 12(, 
התשע"ב—2012*

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

בפסקה )8(, במקום "5% 1" יבוא "3%";  )1(

במקום פסקה )9( יבוא:   )2(

בשנת התקציב 2014 — באופן שלא יעלה על 75% 2;  )9("

בשנת התקציב 2015 — באופן שלא יעלה על 5% 2;  )10(

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

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

בשנות התקציב 2019 ואילך — באופן שמדי שנה לא יעלה על 5% 1 "  )13(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

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

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

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

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

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

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

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

ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התש"ע, עמ' 476   1

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

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

בפסקה )8(, במקום "5% 1" יבוא "3%";  )1(

במקום פסקה )9( יבוא:   )2(

בשנת התקציב 2014 — באופן שלא יעלה על 75% 2;  )9("

בשנת התקציב 2015 — באופן שלא יעלה על 5% 2;  )10(

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

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

בשנות התקציב 2019 ואילך — באופן שמדי שנה לא יעלה על 5% 1 "  )13(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

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

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

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

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

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

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

ספר החוקים 2374, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 710, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(, עמ' 1226 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התש"ע, עמ' 515   1
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חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ב—2012*

בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז—1 תיקון סעיף 3
2007 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 3)ו(, במקום "בתום שנה, בתום שנתיים ובתום 

ארבע שנים" יבוא "בתום שנה ובתום שלוש שנים" 

בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים"  2 תיקון סעיף 19

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בפרט 2, במקום "בשיעור של 75% מגמול התעסוקה" 3 
יבוא "שווה לגמול התעסוקה" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )תיקון מס' 2(, התשע"ב—2012*

והנצחה(, 1 תיקון סעיף 2 סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של  נכסים  בחוק 
התשס"ו— 2006  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 2 —

אחרי ההגדרה "אדם מנהל" יבוא:  )1(

""בעלי זכויות אחרים בנכסים" — למעט נושה של נספה או של יורשיו;"; 

בהגדרה "נכס של נספה השואה", בפסקה )2(, בסופה יבוא "למעט נכס שהאפוטרופוס   )2(
הכללי או החברה נוכחו כי לא מתקיים בו האמור בפסקאות )1( ו–)3(; לעניין זה יקראו 
את פסקה )1( כאילו אחרי "ובעל הזכויות האחרון בו" נאמר "לפני שהוקנה לממונה על 

רכוש האויב לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939  2" 

בסעיף 17 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 2 תיקון סעיף 17 

החברה תתחיל בעריכת חקירה כאמור בסעיף קטן )א( לגבי נכס, לא יאוחר מתום  ")ב( 
שנה מיום שהועבר הנכס לידיה, לפי כללים שתחליט עליהם בהתחשב בשווי הנכס 
ובמידע שיש בידיה בעניינו ובעניין בעליו; כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט 

של החברה 

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובכלל זה לעניין  )ג( 
הגבלת משך החקירות, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות בהתייחס לסוגים שונים של 

נכסים, לרבות בהתייחס לשוויים " 

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 707, מיום י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(, עמ' 1164 

ס"ח התשס"ו, עמ' 202; התשע"ב, עמ' 508   1

ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' )ע( 79, )א( 95   2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 709, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(, עמ' 1220 

ס"ח התשס"ז, עמ' 450   1

ספר החוקים 2374, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2
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26 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם נדרש לחברה מידע נוסף, מהמבקש או 3 תיקון סעיף 26  בסעיף 
ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה — בתוך חודשיים ממועד קבלת מלוא המידע 
האמור, ובלבד שאם נדרש מידע נוסף מהמבקש — החברה דרשה ממנו את המידע בתוך 

ארבעה חודשים ממועד הגשת הבקשה" 

בסעיף 28)א( לחוק העיקרי, במקום "סעיף 22" יבוא "סעיפים 22 ו–26"  4 תיקון סעיף 28

בסעיף 33 לחוק העיקרי —5 תיקון סעיף 33

בסעיף קטן )א(, אחרי "שייחתם בידו" יבוא "או בידי בא כוחו לעניין זה או בידי   )1(
אחד היורשים האחרים באותו נכס שהתחייב אישית במקומו" ובסופו יבוא "התחייבות 

אישית של יורש אחר בנכס כאמור בסעיף זה לא תעלה על 30,000 שקלים חדשים ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ג(  על אף הוראות סעיף קטן )א(, החברה רשאית למסור למבקש נכס גם בלא 
כתב התחייבות כאמור בסעיף קטן )א( באחת מאלה: 

חלקו המצטבר של היורש או של בעל הזכויות האחר בנכס אינו עולה   )1(
על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד ששווי הנכס אינו עולה על 50,000 שקלים 

חדשים; השר רשאי להגדיל, בצו, את הסכומים האמורים בפסקה זו;

)2(  בנסיבות מיוחדות ולפי תנאים שקבע השר "

בסעיף 34 לחוק העיקרי —6 תיקון סעיף 34

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, החברה תקצה ותעביר בכל שנה 100 
מיליון שקלים חדשים למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך, ובלבד שלא 
תשתמש בנכסים שניתנו לגביהם החלטות בדבר זכותו של מבקש בנכס לפי סעיף 
22 או 26, בנכסים שמימושם מעוכב לפי סעיף 35 או בנכסים שיש לחברה יסוד 
סביר להניח, על בסיס ממצאי חקירה שנערכת, שיימצאו בהם יורשים או בעלי 
זכויות אחרים; מצאה החברה כי אין די בנכסים שבידיה כדי להקצות ולהעביר 
את הסכום האמור באותה שנה — יחליט הדירקטוריון בדבר הסכום שיוקצה 
לסיוע, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, וימסור דוח מפורט בעניין לוועדת 

החוקה, לוועדת הכספים של הכנסת ולשר המשפטים ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "10% משווי הנכסים שהועברו לחברה בכל שנה" יבוא "4%   )2(
מהסכום שהקצתה החברה באותה שנה לכלל מטרות הסיוע" 

בסעיף 35 לחוק העיקרי —7 תיקון סעיף 35

בסעיף קטן )א(, הסיפה החל במילים "ואולם נכס שנוהל" — תימחק;   )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לגבי נכסים מן הסוגים המפורטים להלן יחולו  ")ג( 
תקופות עיכוב המימוש המפורטות לצדם: 

נכס שנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי אדם מנהל לפני   )1(
העברתו לחברה — תקופת עיכוב המימוש תסתיים בתום תקופת תהליך 
של  לניהולו  נמסר  שבו  מהיום  שנים  שבע  בתום  או  המיוחד  האיתור 

האפוטרופוס הכללי או של האדם המנהל, לפי המאוחר; 

26 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם נדרש לחברה מידע נוסף, מהמבקש או 3  בסעיף 
ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה — בתוך חודשיים ממועד קבלת מלוא המידע 
האמור, ובלבד שאם נדרש מידע נוסף מהמבקש — החברה דרשה ממנו את המידע בתוך 

ארבעה חודשים ממועד הגשת הבקשה" 

תיקון סעיף 26 

תיקון סעיף 28בסעיף 28)א( לחוק העיקרי, במקום "סעיף 22" יבוא "סעיפים 22 ו–26"  4 

תיקון סעיף 33בסעיף 33 לחוק העיקרי —5 

בסעיף קטן )א(, אחרי "שייחתם בידו" יבוא "או בידי בא כוחו לעניין זה או בידי   )1(
אחד היורשים האחרים באותו נכס שהתחייב אישית במקומו" ובסופו יבוא "התחייבות 

אישית של יורש אחר בנכס כאמור בסעיף זה לא תעלה על 30,000 שקלים חדשים ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ג(  על אף הוראות סעיף קטן )א(, החברה רשאית למסור למבקש נכס גם בלא 
כתב התחייבות כאמור בסעיף קטן )א( באחת מאלה: 

חלקו המצטבר של היורש או של בעל הזכויות האחר בנכס אינו עולה   )1(
על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד ששווי הנכס אינו עולה על 50,000 שקלים 

חדשים; השר רשאי להגדיל, בצו, את הסכומים האמורים בפסקה זו;

)2(  בנסיבות מיוחדות ולפי תנאים שקבע השר "

תיקון סעיף 34בסעיף 34 לחוק העיקרי —6 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, החברה תקצה ותעביר בכל שנה 100 
מיליון שקלים חדשים למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך, ובלבד שלא 
תשתמש בנכסים שניתנו לגביהם החלטות בדבר זכותו של מבקש בנכס לפי סעיף 
22 או 26, בנכסים שמימושם מעוכב לפי סעיף 35 או בנכסים שיש לחברה יסוד 
סביר להניח, על בסיס ממצאי חקירה שנערכת, שיימצאו בהם יורשים או בעלי 
זכויות אחרים; מצאה החברה כי אין די בנכסים שבידיה כדי להקצות ולהעביר 
את הסכום האמור באותה שנה — יחליט הדירקטוריון בדבר הסכום שיוקצה 
לסיוע, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, וימסור דוח מפורט בעניין לוועדת 

החוקה, לוועדת הכספים של הכנסת ולשר המשפטים ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "10% משווי הנכסים שהועברו לחברה בכל שנה" יבוא "4%   )2(
מהסכום שהקצתה החברה באותה שנה לכלל מטרות הסיוע" 

תיקון סעיף 35בסעיף 35 לחוק העיקרי —7 

בסעיף קטן )א(, הסיפה החל במילים "ואולם נכס שנוהל" — תימחק;   )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לגבי נכסים מן הסוגים המפורטים להלן יחולו  ")ג( 
תקופות עיכוב המימוש המפורטות לצדם: 

נכס שנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי אדם מנהל לפני   )1(
העברתו לחברה — תקופת עיכוב המימוש תסתיים בתום תקופת תהליך 
של  לניהולו  נמסר  שבו  מהיום  שנים  שבע  בתום  או  המיוחד  האיתור 

האפוטרופוס הכללי או של האדם המנהל, לפי המאוחר; 
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נכס שנוהל על ידי הקרן הקיימת לישראל או על ידי חברת הימנותא   )2(
בע"מ, שבע שנים לפחות לפני העברתו לחברה — תקופת עיכוב המימוש 
תסתיים בתום תקופת תהליך האיתור המיוחד או בתום חמש שנים מהיום 

שבו נמסר לניהולה של החברה, לפי המאוחר; 

נכס שהוא נייר ערך — תקופת עיכוב המימוש תסתיים בתום תקופת   )3(
תהליך האיתור המיוחד או בתום שנתיים מהיום שבו נמסר לניהולה של 

החברה, לפי המאוחר " 

בסעיף 38)א( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "אלא לתקופה מרבית של שנה" 8 תיקון סעיף 38
יבוא "אלא לתקופה מרבית של שלוש שנים, הניתנת להארכה לתקופות נוספות שלא 
יעלו על שלוש שנים כל אחת, ובלבד שההסכם להשכרה, להשאלה או לעשיית פעולה 
אחרת כאמור יאפשר לחברה לסיימן, בתוך שישה חודשים מהמועד שבו נקבעה זכאותו 
של יורש באותו נכס או של בעלי זכויות אחרים באותו נכס לפי סעיף 22 או 26 או בתוך 

שישה חודשים מיום קבלת החלטה על מימוש הנכס בהתאם לסעיף 37 "

בסעיף 51)ד( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אחד לפחות מבין חברי הדירקטוריון יהיה מי 9 תיקון סעיף 51
שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות"  

בסעיף 53 לחוק העיקרי —10 תיקון סעיף 53

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "לרבות פעולות" יבוא "לרבות בעניינים   )1(
אלה:

מצבת הנכסים שלגביהם קבעה החברה את זיקתו של מבקש לנכס אך הנכס   )1(
טרם הושב לו, מספרם ושוויים, והסיבות העיקריות שבשלהן לא הושבו נכסים 

כאמור;

פעולות למימוש נכסים לפי הוראות סעיף 37, ובפרט —   )2(

ונכסים  יורשים  לאיתור  חקירה  החלה  שלגביהם  הנכסים  מצבת  )א( 
שלגביהם טרם החלה החקירה, מספרם ושוויים;

נכסים שלגביהם החקירה לאיתור היורשים ובעלי הזכויות האחרים  )ב( 
מספרם  למימוש,  ובהמלצה  יורשים  שאותרו  בלא  הסתיימה  בנכסים 

ושוויים;

חמשת הנכסים שלגביהם חלף פרק הזמן הארוך ביותר מאז החלה  )ג( 
החקירה לאיתור יורש, וחמשת הנכסים שלגביהם חלף פרק הזמן הארוך 

ביותר מאז אושר מימושם לפי סעיף 37 והם טרם מומשו;

פעולות השקעה לפי הוראות סעיף 40;  )3(

הסכום שהוקצה והסכום שהועבר למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים   )4(
לכך, ופירוט אופן הסיוע, וכן הסכום שהועבר למטרת הנצחה, אם הועבר ואופן 

ההנצחה ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

החברה תמציא לשר, לוועדת הכספים של הכנסת או לוועדת החוקה, לפי  ")ג( 
דרישתם, כל מסמך או מידע נוסף שימצאו לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו 

או שהיה צריך לציין בדוח שהוגש לפי סעיף קטן )ב( 

)ב(, באתר  החברה תפרסם את הדין וחשבון שהוגש כאמור בסעיף קטן  )ד( 
האינטרנט שלה " 
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בסעיף 54)ב( לחוק העיקרי — 11 תיקון סעיף 54

בפסקה )1( —  )1(

בפסקת משנה )ב(, אחרי "לפעילות החברה" יבוא "ועד שנת הכספים 2014"; )א( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

80 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר  2015 — על  בשנת הכספים  )ג( 
לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד הידוע ביום 1 בינואר 2011 )בסעיף 

זה — הפרשי הצמדה(;

בשנת הכספים 2016 — על 65 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר לשנת  )ד( 
2011, בצירוף הפרשי הצמדה;

השוטף  מהתקציב  אחוזים   50 על   — ואילך   2017 הכספים  משנת  )ה( 
שאושר לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה "; 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "ובשים לב לתפקידיה של החברה ולמשימות העומדות   )2(
לפניה ביתרת תקופת פעילותה, במגמה להתאים את התקציב לפעילות הנדרשת לשם 

מימוש מטרות החברה;" 

 הוספת סעיפים
68א עד 68ד

אחרי סעיף 68 לחוק העיקרי יבוא:12 

בלי לגרוע מהוראות סעיף 68, מתו שניים או יותר ולא 68א "שניים שמתו כאחד )א( 
נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד 

מהם לפי כללים אלה:

היה אחד התובעים יורש–ודאי ותובע אחר היה   )1(
יורש–ספק, עדיף התובע שהוא יורש–ודאי;

היו שני התובעים יורשי–ספק, עדיף התובע שהוא   )2(
בן–זוגו או קרובו של המוריש שאת עזבונו מחלקים;

בין תובעים אחדים באותה דרגת עדיפות יחולק   )3(
העיזבון, באין צוואה, לפי כללי החלוקה שבירושה על 

פי דין 

בסעיף זה —  )ב( 

"יורש-ודאי" — מי שהיה יורש בין אם האחד ובין אם האחר 
מת תחילה;

"יורש-ספק" — מי שהיה יורש רק אם אחד מהם מת תחילה 

הגבלת זכות הורי 
המוריש

על אף הוראות סעיף 68, לעניין מתן צו ירושה לגבי נכס של 68ב 
נספה השואה, בסעיף 6 בתוספת השנייה לפקודת הירושה, 
המילים "ואולם אם הניח המוריש בנים או בני בנים, והוריו 
או אחד מהם עודם בחיים, נותנים להם או לאחד מהם שישית 

מן הירושה" — לא ייקראו 

הוראות לעניין 
הליכים למתן צו 

ירושה או צו קיום 
צוואה

על הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי נכס של 68ג 
נספה השואה לפי חוק זה, יחולו ההוראות לפי חוק הירושה, 
התשכ"ה—1965  3 )להלן — חוק הירושה(, בשינויים המחויבים 
ובשינויים אלה, ככל שאין הוראה אחרת בעניין לפי חוק זה: 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63   3

תיקון סעיף 54בסעיף 54)ב( לחוק העיקרי — 11 

בפסקה )1( —  )1(

בפסקת משנה )ב(, אחרי "לפעילות החברה" יבוא "ועד שנת הכספים 2014"; )א( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

80 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר  2015 — על  בשנת הכספים  )ג( 
לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד הידוע ביום 1 בינואר 2011 )בסעיף 

זה — הפרשי הצמדה(;

בשנת הכספים 2016 — על 65 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר לשנת  )ד( 
2011, בצירוף הפרשי הצמדה;

השוטף  מהתקציב  אחוזים   50 על   — ואילך   2017 הכספים  משנת  )ה( 
שאושר לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה "; 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "ובשים לב לתפקידיה של החברה ולמשימות העומדות   )2(
לפניה ביתרת תקופת פעילותה, במגמה להתאים את התקציב לפעילות הנדרשת לשם 

מימוש מטרות החברה;" 

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 68 לחוק העיקרי יבוא:12 
68א עד 68ד

בלי לגרוע מהוראות סעיף 68, מתו שניים או יותר ולא 68א "שניים שמתו כאחד )א( 
נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד 

מהם לפי כללים אלה:

היה אחד התובעים יורש–ודאי ותובע אחר היה   )1(
יורש–ספק, עדיף התובע שהוא יורש–ודאי;

היו שני התובעים יורשי–ספק, עדיף התובע שהוא   )2(
בן–זוגו או קרובו של המוריש שאת עזבונו מחלקים;

בין תובעים אחדים באותה דרגת עדיפות יחולק   )3(
העיזבון, באין צוואה, לפי כללי החלוקה שבירושה על 

פי דין 

בסעיף זה —  )ב( 

"יורש-ודאי" — מי שהיה יורש בין אם האחד ובין אם האחר 
מת תחילה;

"יורש-ספק" — מי שהיה יורש רק אם אחד מהם מת תחילה 

הגבלת זכות הורי 
המוריש

על אף הוראות סעיף 68, לעניין מתן צו ירושה לגבי נכס של 68ב 
נספה השואה, בסעיף 6 בתוספת השנייה לפקודת הירושה, 
המילים "ואולם אם הניח המוריש בנים או בני בנים, והוריו 
או אחד מהם עודם בחיים, נותנים להם או לאחד מהם שישית 

מן הירושה" — לא ייקראו 

הוראות לעניין 
הליכים למתן צו 

ירושה או צו קיום 
צוואה

על הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי נכס של 68ג 
נספה השואה לפי חוק זה, יחולו ההוראות לפי חוק הירושה, 
התשכ"ה—1965  3 )להלן — חוק הירושה(, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה, אם אין הוראה אחרת בעניין לפי חוק זה: 
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בקשה  הירושה,  לחוק  67א)א(  בסעיף  האמור  אף  על   )1(
לצו ירושה או לצו קיום צוואה לגבי נכס של נספה השואה 
שהוגשה לרשם לענייני ירושה, לא תועבר לבית המשפט גם 
אם התקיימו הנסיבות כאמור בפסקאות )3(, )4( או )7( שבאותו 
 )4( )3( או  סעיף, ואולם אם התקיימו הנסיבות שבפסקאות 
שבאותו סעיף ומבקש הצו ביקש כי הדיון בבקשה יועבר לבית 
המשפט — תועבר הבקשה לבית המשפט; אין בהוראות פסקה 

זו כדי לגרוע מהוראות פסקה )8( שבסעיף האמור;

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה לגבי נכס של   )2(
נספה השואה תוגש לרשם לענייני ירושה במחוז תל אביב; 
לרשם  יוגשו  כאמור  בקשות  כי  לקבוע  בצו,  רשאי,  השר 
גם במחוז אחר; לעניין זה, "מחוז" — מחוז בהתאם לאזורי 
פעולתם של הרשמים לענייני ירושה שקבע השר לפי סעיף 

65א)ד( לחוק הירושה 

הודעת החברה על 
ממצאים והגשת 

מסמכים

לשטח 68ד  שמחוץ  במקום  שהוצא  או  שנערך  מסמך  )א( 
שהמשפט של מדינת ישראל חל עליו, יראו כאילו התקיימו 
]נוסח  30 לפקודת הראיות  לגביו התנאים המנויים בסעיף 

חדש[, התשל"א—1971 4, בהתקיים שני אלה: 

הוא הוגש במסגרת הליכים למתן צו ירושה או צו   )1(
קיום צוואה לגבי נכס של נספה השואה לפי חוק זה;

החברה הודיעה לרשם לענייני ירושה או לבית   )2(
המשפט, לפי העניין, כי הוא אומת על ידה או על ידי 

מי מטעמה 

בסעיף קטן זה, "הודעה על ממצאים" — הודעה )ב(  )1(
בכתב על ממצאי החברה בכל הנוגע להרכב המשפחה 
של הנספה מקרבת דם ומקרבת חיתון, המועדים וסדר 
הפטירה של בני משפחת הנספה, או כל מידע אחר 
או  החברה  ידי  על  שאותר  עניינים  לאותם  בקשר 

שהחברה מצאה כי לא ניתן לאתרו 

צוואה  קיום  צו  או  ירושה  צו  למתן  בהליכים   )2(
לגבי נכס של נספה השואה לפי חוק זה, תהיה החברה 
רשאית להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, 
לפי העניין, הודעה על ממצאים, לאחר שערכה את 
הפעולות לאיתור יורשי הנספה המפורטות בסעיפים 

17 עד 25 ובתוספת הרביעית 

הודעה על ממצאים תפרט את הפעולות שנעשו   )3(
ואת הממצאים שאליהם הגיעה החברה; השר רשאי 
לקבוע כללים לעניין אופן הגשת ההודעה ודרך פירוט 

הממצאים האמורים בה 

הגישה החברה הודעה על ממצאים יראו אותה   )4(
כראיה לכאורה לנכונותם של הממצאים המפורטים בה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   4
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על אף האמור בפסקה )2(, החברה רשאית להימנע   )5(
מבדיקה באחד או יותר מן המאגרים המפורטים בפרטים 
5 עד 8 לתוספת הרביעית, ובלבד שתציין בהודעה על 
הממצאים כי על פי הממצאים שאספה, אין בבדיקה 
כאמור כדי לתרום להליך איתור הממצאים או שאין 
אחרים  מיוחדים  מנימוקים  כאמור  לבדיקה  הצדקה 
שתפרט בהודעה, ובכלל זה, בהתחשב בעלויות קבלת 

המידע, שוויו של הנכס וגילו של המבקש 

הרביעית  לתוספת  להוסיף  בצו,  רשאי,  השר   )6(
פעולות נוספות שיקבע, או — באישור ועדת החוקה 

— לגרוע ממנה "

בסעיף 74 לחוק העיקרי —13 תיקון סעיף 74

בסעיף קטן )א(, במקום "והשבת" יבוא "השבת", אחרי "בהם" יבוא "ומימוש נכסים   )1(
של נספי השואה בידי החברה" ובמקום "תהיה פטורה" יבוא "יהיו פטורים";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, מימשה החברה נכס מקרקעין בפטור כאמור 
באותו סעיף קטן, ולאחר מכן אותר יורש או בעל זכויות אחר בנכס והחברה 
החליטה להשיב את תמורתו של הנכס כאמור בסעיף 22 או 26 )בסעיף קטן זה 

— התמורה(, יחולו הוראות אלה:

יראו את התמורה כאילו ניתנה בעד מכירת זכות במקרקעין בידי   )1(
היורש או בידי בעל הזכויות האחר בנכס, והוא יחויב במס לפי הוראות 
חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג—1963 5 )בסעיף זה — חוק מיסוי 

מקרקעין(;

על אף האמור בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, המנהל כהגדרתו בחוק   )2(
האמור )בסעיף קטן זה — המנהל( יתקן את השומה שהוצאה לחברה לפי 

סעיף 78 לחוק האמור;

החברה תשיב את תמורתו של הנכס ליורש או לבעל זכויות אחר   )3(
בנכס, בניכוי המס החל לפי השומה כאמור בפסקה )2(, ובלבד שהיורש 

או בעל זכויות אחר בנכס יציג אישור על שומה כאמור ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )3(

שהחברה  מקרקעין  לרבות  השואה" —  של נספה  זה, "נכס  סעיף  לעניין  ")ד( 
רשומה בפנקסי המקרקעין כבעליהם, ובלבד שנרשמה כאמור לפני יום י"א בתמוז 

התשע"ב )1 ביולי 2012( "

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 1, ברישה, במקום "33א עד 36" יבוא "33א עד 14 
33ד, 34)א(, )א1(, )ב( ו–)ג(, 35, 36" 

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:15 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   5

על אף האמור בפסקה )2(, החברה רשאית להימנע   )5(
מבדיקה באחד או יותר מן המאגרים המפורטים בפרטים 
5 עד 8 לתוספת הרביעית, ובלבד שתציין בהודעה על 
הממצאים כי על פי הממצאים שאספה, אין בבדיקה 
כאמור כדי לתרום להליך איתור הממצאים או שאין 
אחרים  מיוחדים  מנימוקים  כאמור  לבדיקה  הצדקה 
שתפרט בהודעה, ובכלל זה, בהתחשב בעלויות קבלת 

המידע, שוויו של הנכס וגילו של המבקש 

הרביעית  לתוספת  להוסיף  בצו,  רשאי,  השר   )6(
פעולות נוספות שיקבע, או — באישור ועדת החוקה 

— לגרוע ממנה "

תיקון סעיף 74בסעיף 74 לחוק העיקרי —13 

בסעיף קטן )א(, במקום "והשבת" יבוא "השבת", אחרי "בהם" יבוא "ומימוש נכסים   )1(
של נספי השואה בידי החברה" ובמקום "תהיה פטורה" יבוא "יהיו פטורים";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, מימשה החברה נכס מקרקעין בפטור כאמור 
באותו סעיף קטן, ולאחר מכן אותר יורש או בעל זכויות אחר בנכס והחברה 
החליטה להשיב את תמורתו של הנכס כאמור בסעיף 22 או 26 )בסעיף קטן זה 

— התמורה(, יחולו הוראות אלה:

יראו את התמורה כאילו ניתנה בעד מכירת זכות במקרקעין בידי   )1(
היורש או בידי בעל הזכויות האחר בנכס, והוא יחויב במס לפי הוראות 
חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג—1963 5 )בסעיף זה — חוק מיסוי 

מקרקעין(;

על אף האמור בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, המנהל כהגדרתו בחוק   )2(
האמור )בסעיף קטן זה — המנהל( יתקן את השומה שהוצאה לחברה לפי 

סעיף 78 לחוק האמור;

החברה תשיב את תמורתו של הנכס ליורש או לבעל זכויות אחר   )3(
בנכס, בניכוי המס החל לפי השומה כאמור בפסקה )2(, ובלבד שהיורש 

או בעל זכויות אחר בנכס יציג אישור על שומה כאמור ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )3(

שהחברה  מקרקעין  לרבות  השואה" —  של נספה  זה, "נכס  סעיף  לעניין  ")ד( 
רשומה בפנקסי המקרקעין כבעליהם, ובלבד שנרשמה כאמור לפני יום י"א בתמוז 

התשע"ב )1 ביולי 2012( "

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 1, ברישה, במקום "33א עד 36" יבוא "33א עד 14 
33ד, 34)א(, )א1(, )ב( ו–)ג(, 35, 36" 

תיקון התוספת 
השלישית

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:15 
רביעית
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"תוספת רביעית 

)סעיף 68ד)ב((

רשימת פעולות לאיתור יורשים

בדיקה במאגר המידע של יד ושם;   1

בדיקה במאגר המידע של בית התפוצות;   2

פנייה לרשויות המדינה שעשוי להיות להן מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי    3
הזכויות בנכס;

;www jewishgen org בדיקה באתר לגנאולוגיה יהודית   4

 ;www ancestry com בדיקה באתר למחקר גנאולוגי כללי   5

;www ushmm org בדיקה במאגר מוזאון השואה בוושינגטון   6

 ,)ITS-Arolsen( הבין–לאומי  האיתור  שירות  של  המידע  במאגר  בדיקה    7
בגרמניה;

בדיקה בארכיון מרשם האוכלוסין של עיר המוצא של בעל הזכויות בנכס "   8

הוראות סעיף 68ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, יחולו לגבי צו ירושה שניתן 16 תחולה
ביום ג' בטבת התשס"ו )3 בינואר 2006( או לאחריו  

על אף האמור בסעיף 17)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, החברה תתחיל 17 הוראת מעבר
17 לחוק העיקרי, לגבי נכסים שהועברו אליה לפני  בעריכת חקירות כאמור בסעיף 

תחילתו של חוק זה, לפי המפורט להלן: 

לגבי נכסי מקרקעין — בתוך חצי שנה מיום התחילה;   )1(

לגבי נכסים שאינם נכסי מקרקעין —   )2(

אם שווי הנכס עולה על 200,000 שקלים חדשים או אם בידי החברה מידע  )א( 
ולפיו כמה נכסים שייכים לאותם בעלים ושוויים המצטבר עולה על 200,000 

שקלים חדשים — בתוך שנה מיום התחילה;

אם שווי הנכס הוא בין 30,000 שקלים חדשים ל–200,000 שקלים חדשים  )ב( 
או אם בידי החברה מידע ולפיו כמה נכסים שייכים לאותם בעלים ושוויים 
המצטבר הוא בין 30,000 שקלים חדשים ל–200,000 שקלים חדשים — שנה וחצי 

מיום התחילה;

אם שווי הנכס נמוך מ–30,000 שקלים חדשים — בתוך שנתיים וחצי מיום  )ג( 
התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 66(, התשע"ב—2012*

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב—1982  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 9
9, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, נסגר תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד', לא תימנה  ")ה( 
התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר במניין תקופות ההתיישנות "

הוספת סימן א'1 
בפרק ד'

אחרי סעיף 67 לחוק העיקרי יבוא:2 

"סימן א'1: סגירת תיק בהסדר

בסימן זה —67א "סגירת תיק בהסדר )א( 

"תובע" — כל אחד מאלה: 

פרקליט כאמור בסעיף 12)א()1()א(;  )1(

תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת   )2(
תביעות או תובע משטרתי בכיר שהוא הסמיך לעניין 

זה )בסימן זה — תובע משטרתי(;

תובע אחר המנוי בתוספת הרביעית;  )3(

"תובע בכיר" —

בתיק המנוהל על ידי פרקליט — היועץ המשפטי   )1(
לממשלה, פרקליט המדינה או משנהו, מנהל מחלקה 
בפרקליטות המדינה או סגנו, או פרקליט מחוז, משנהו 

או מנהל מחלקה בפרקליטות המחוז;

בתיק המנוהל על ידי תובע משטרתי — תובע   )2(
משטרתי;

 )3( בתיק המנוהל על ידי תובע המנוי בפסקה   )3(
להגדרה "תובע" — תובע שהוא עובד המדינה ומנוי 

בתוספת הרביעית 

ראה תובע כי קיימות ראיות מספיקות לאישום בעבירה,  )ב( 
רשאי הוא, על אף האמור בסעיף 62)א(, שלא להעמיד חשוד 
לדין, ולהציע לו הסדר )בסימן זה — הסדר(, אם ראה כי מילוי 

תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור, בנסיבות המקרה 

לא ייערך הסדר אלא בעבירה מסוג חטא או עוון, או  )ג( 
בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת השישית, שאינה אחת 

מאלה:

עבירה המנויה בסעיף 240 לחוק זה;  )1(

הפרה  מהווה  בה  העובדתי  שהיסוד  עבירה   )2(
או  חיקוק  לפי  כספי  עיצום  להטיל  ניתן  שבשלה 
עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה 

כאמור;

עבירה שניתן להטיל בשלה כופר כסף   )3(

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 416, מיום ו' בחשוון התשס"ט )4 בנובמבר 2008(, עמ' 210 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ח, עמ' 415   1

חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 66(, התשע"ב—2012*

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב—1982  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 
9, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

תיקון סעיף 9

על אף האמור בסעיף קטן )א(, נסגר תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד', לא תימנה  ")ה( 
התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר במניין תקופות ההתיישנות "

הוספת סימן א'1 אחרי סעיף 67 לחוק העיקרי יבוא:2 
בפרק ד'

"סימן א'1: סגירת תיק בהסדר

בסימן זה —67א "סגירת תיק בהסדר )א( 

"תובע" — כל אחד מאלה: 

פרקליט כאמור בסעיף 12)א()1()א(;  )1(

תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת   )2(
תביעות או תובע משטרתי בכיר שהוא הסמיך לעניין 

זה )בסימן זה — תובע משטרתי(;

תובע אחר המנוי בתוספת הרביעית;  )3(

"תובע בכיר" —

בתיק המנוהל על ידי פרקליט — היועץ המשפטי   )1(
לממשלה, פרקליט המדינה או משנהו, מנהל מחלקה 
בפרקליטות המדינה או סגנו, או פרקליט מחוז, משנהו 

או מנהל מחלקה בפרקליטות המחוז;

בתיק המנוהל על ידי תובע משטרתי — תובע   )2(
משטרתי;

 )3( בתיק המנוהל על ידי תובע המנוי בפסקה   )3(
להגדרה "תובע" — תובע שהוא עובד המדינה ומנוי 

בתוספת הרביעית 

ראה תובע כי קיימות ראיות מספיקות לאישום בעבירה,  )ב( 
רשאי הוא, על אף האמור בסעיף 62)א(, שלא להעמיד חשוד 
לדין, ולהציע לו הסדר )בסימן זה — הסדר(, אם ראה כי מילוי 

תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור, בנסיבות המקרה 

לא ייערך הסדר אלא בעבירה מסוג חטא או עוון, או  )ג( 
בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת השישית, שאינה אחת 

מאלה:

עבירה המנויה בסעיף 240 לחוק זה;  )1(

הפרה  מהווה  בה  העובדתי  שהיסוד  עבירה   )2(
או  חיקוק  לפי  כספי  עיצום  להטיל  ניתן  שבשלה 
עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה 

כאמור;

עבירה שניתן להטיל בשלה כופר כסף   )3(
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תובע רשאי לסגור תיק בהסדר בהתקיים שני אלה: )ד( 

לפי  התובע,  לדעת  לחשוד,  המתאים  העונש   )1(
ו' לחוק העונשין, אינו כולל  הוראות סימן א'1 לפרק 

מאסר בפועל;

אין פרט רישום כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המרשם   )2(
זה  )בסימן  התשמ"א—1981 2  השבים,  ותקנת  הפלילי 
— חוק המרשם הפלילי(, שנרשם בעניינו של החשוד, 
בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר, 
לרבות הסדר שנערך בעבר, ואין חקירות או משפטים 
פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה 

רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר 

הוראות לעניין 
עריכת הסדר

התובע יתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד 67ב  )א( 
בעובדות  החשוד  יודה  אם  נגדו  החקירה  תיק  את  ולסגור 
המהוות את העבירה המפורטות בהסדר ויקיים את התנאים 

שיפורטו בו 

לפני שידון התובע עם החשוד בתנאי ההסדר —  )ב( 

יפרט את העובדות והוראות החיקוק שלגביהן   )1(
קיימות ראיות מספיקות לאישום )בסימן זה — טיוטת 

כתב אישום(;

יציין בהחלטה מנומקת את הנסיבות לכך שהעונש   )2(
המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל ולכך שמילוי 
תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור בלא העמדתו 

לדין 

טיוטת כתב האישום וההחלטה המנומקת יישמרו בתיק  )ג( 

תובע יהיה רשאי לכלול בהסדר תנאים אלה:67ג תנאי ההסדר )א( 

תשלום לאוצר המדינה בסכום שלא יעלה על   )1(
הסכום הקבוע בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, אף אם 
ובמועדים  באופן  אחת,  מעבירה  יותר  כולל  ההסדר 
שיפורטו בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה 
על שנה; נקבעה בחוק הוראה ולפיה ישולמו קנסות 
בשל עבירה לגורם אחר, יציין זאת התובע, והתשלום 

ישולם לאותו גורם;

תשלום פיצוי לנפגע עבירה בסכום שלא יעלה   )2(
העונשין,  לחוק  61)א()1(  בסעיף  הקבוע  הסכום  על 
שתקופת  ובלבד  בהסדר,  שיפורטו  ובמועדים  באופן 
התשלום לא תעלה על שנה; התשלום יועבר לנפגע 

לאחר שהתובע סגר את התיק לפי סעיף 67ו;

התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה   )3(
במהלך תקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה;

ס"ח התשמ"א, עמ' 322   2
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עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע   )4(
קצין מבחן, לרבות ביצוע שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 
71א)1( לחוק העונשין, והימצאות בפיקוח קצין מבחן 
לתקופה שיקבע קצין המבחן, ויחולו לעניין זה הוראות 
סעיף 71ו לחוק העונשין, והכל לתקופה שתפורט בהסדר 
ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים, בהמלצת קצין 

המבחן — שלא תעלה על 18 חודשים;

החמישית  בתוספת  המנויים  אמצעים  נקיטת   )5(
לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה, לשם השבת המצב 
והכל  שבהסדר,  עבירה  ביצוע  ולמניעת  לקדמותו 

לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה 

בעיקרון  התובע  יתחשב  ההסדר  תנאי  קביעת  לשם  )ב( 
הקבועים  ובנסיבות,  הענישה,  בשיקולי  בענישה,  המנחה 

בסימן א'1 לפרק ו' לחוק העונשין 

בטרם ייחתם הסדר, יאשר תובע בכיר את תנאיו, אלא  )ג( 
אם כן ההסדר הוצע לפי תנאים מפורטים שפורטו בהנחיות 

ופורסמו 

האכיפה  רשות  באמצעות  ייגבה  פיצוי  או  תשלום  )ד( 
אחר  לגורם  או  המדינה  לאוצר  ידה  על  ויועבר  והגבייה, 

שנקבע בחוק, או לנפגע העבירה 

עיון בחומר חקירה 
לפני חתימה על 

הסדר

החקירה 67ד  בחומר  לעיין  החשוד  רשאי  הסדר,  ייחתם  בטרם 
ובטיוטת כתב האישום אם אינה זהה למתואר בהסדר 

הסדר ייערך בכתב, ייחתם בידי התובע והחשוד, ויכיל את —67ה תוכן ההסדר

קיימות  שלגביהן  החיקוק  והוראות  העובדות  תיאור   )1(
ראיות מספיקות לאישום;

הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה;  )2(

התנאים שעל החשוד למלא;  )3(

התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והיא תהיה חלק   )4(
מתנאי ההסדר, וכן הדרך והמועד שבהם יוכיח החשוד כי 

מילא אחר תנאי ההסדר בתקופות שנקבעו לקיומם;

ההסדר,  תנאי  שהפרת  מבין  הוא  כי  החשוד  הצהרת   )5(
כולם או חלקם, בתקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, תביא 
להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום, וכי יירשם שהתיק 
נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר, ברישום לפי חוק המרשם 

הפלילי 

עילת סגירת תיק 
בהסדר

בהסדר" 67ו  "סגירה  של  בעילה  התיק  את  יסגור  התובע  )א( 
לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר וערך על כך רישום 
בתיק בכתב; התובע ישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת 

ישראל ויודיע על כך לחשוד 

הוראות סעיפים 63 ו–64 לא יחולו לעניין תיק שנסגר  )ב( 
בהסדר 

עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע   )4(
קצין מבחן, לרבות ביצוע שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 
71א)1( לחוק העונשין, והימצאות בפיקוח קצין מבחן 
לתקופה שיקבע קצין המבחן, ויחולו לעניין זה הוראות 
סעיף 71ו לחוק העונשין, והכל לתקופה שתפורט בהסדר 
ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים, בהמלצת קצין 

המבחן — שלא תעלה על 18 חודשים;

החמישית  בתוספת  המנויים  אמצעים  נקיטת   )5(
לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה, לשם השבת המצב 
והכל  שבהסדר,  עבירה  ביצוע  ולמניעת  לקדמותו 

לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה 

בעיקרון  התובע  יתחשב  ההסדר  תנאי  קביעת  לשם  )ב( 
הקבועים  ובנסיבות,  הענישה,  בשיקולי  בענישה,  המנחה 

בסימן א'1 לפרק ו' לחוק העונשין 

בטרם ייחתם הסדר, יאשר תובע בכיר את תנאיו, אלא  )ג( 
אם כן ההסדר הוצע לפי תנאים מפורטים שפורטו בהנחיות 

ופורסמו 

האכיפה  רשות  באמצעות  ייגבה  פיצוי  או  תשלום  )ד( 
אחר  לגורם  או  המדינה  לאוצר  ידה  על  ויועבר  והגבייה, 

שנקבע בחוק, או לנפגע העבירה 

עיון בחומר חקירה 
לפני חתימה על 

הסדר

החקירה 67ד  בחומר  לעיין  החשוד  רשאי  הסדר,  ייחתם  בטרם 
ובטיוטת כתב האישום אם אינה זהה למתואר בהסדר 

הסדר ייערך בכתב, ייחתם בידי התובע והחשוד, ויכיל את —67ה תוכן ההסדר

קיימות  שלגביהן  החיקוק  והוראות  העובדות  תיאור   )1(
ראיות מספיקות לאישום;

הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה;  )2(

התנאים שעל החשוד למלא;  )3(

התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והיא תהיה חלק   )4(
מתנאי ההסדר, וכן הדרך והמועד שבהם יוכיח החשוד כי 

מילא אחר תנאי ההסדר בתקופות שנקבעו לקיומם;

ההסדר,  תנאי  שהפרת  מבין  הוא  כי  החשוד  הצהרת   )5(
כולם או חלקם, בתקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, תביא 
להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום, וכי יירשם שהתיק 
נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר, ברישום לפי חוק המרשם 

הפלילי 

עילת סגירת תיק 
בהסדר

בהסדר" 67ו  "סגירה  של  בעילה  התיק  את  יסגור  התובע  )א( 
לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר וערך על כך רישום 
בתיק בכתב; התובע ישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת 

ישראל ויודיע על כך לחשוד 

הוראות סעיפים 63 ו–64 לא יחולו לעניין תיק שנסגר  )ב( 
בהסדר 
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סירוב להסדר או 
הפרת תנאיו

לא הסכים החשוד להסדר כולו או לתנאי מתנאיו, יעמידו 67ז  )א( 
התובע לדין לפי טיוטת כתב האישום; סבר התובע שאין ראיות 
מספיקות לאישום או שאין בדבר עניין לציבור, והכל בשל מידע 
חדש שהובא לידיעתו לאחר סירובו של החשוד להסדר המוצע, 

יסגור את התיק בהחלטה מנומקת בכתב 

התובע לא יעמיד חשוד לדין בשל עובדות המהוות  )ב( 
עבירה שהוא הודה בהן במסגרת הסדר, אלא אם כן החשוד 
לא מילא את תנאי ההסדר או אם מצא התובע שההסדר 
הושג במרמה; כתב אישום בשל מרמה כאמור יוגש באישור 

תובע בכיר 

נוכח התובע כי החשוד לא מילא את תנאי ההסדר, )ג(   )1(
כולם או חלקם, בכלל או בתקופה שנקבעה לקיום תנאי 
ההסדר, יעמידו לדין לפי טיוטת כתב האישום; סבר 
התובע שאין ראיות מספיקות לאישום או שאין בדבר 
עניין לציבור, והכל בשל מידע חדש שהובא לידיעתו 
לאחר שהחשוד לא מילא את התנאים, יסגור את התיק 

בהחלטה מנומקת בכתב 

כתב  של  הגשה  יראו  67ג)א()3(,  סעיף  לעניין   )2(
אישום על עבירה שהחשוד התחייב במסגרת ההסדר 
להימנע ממנה, כהפרה של ההתחייבות; הוגש כתב 
בשל  התנאי  לקיום  שנקבעה  התקופה  אחרי  אישום 
תקופת  ובתוך  להתחייבות  בניגוד  שבוצעה  עבירה 
ההתחייבות, יהיה התובע רשאי להעמיד את החשוד 
לדין ויחולו הוראות סעיף זה, ובלבד שהתובע טרם סגר 

את התיק והודיע על כך לחשוד 

הועמד חשוד לדין לאחר שנחתם עמו הסדר, יראו את  )ד( 
ההסדר כמבוטל והחשוד לא יהיה מחויב למלא אחר תנאי 
ההסדר,  מתנאי  חלק  החשוד  מילא  מילא;  שטרם  ההסדר 
יתחשב בכך בית משפט בבואו לגזור את דינו; זוכה החשוד 
לאחר ששילם תשלום לפי פסקה )1( שבסעיף 67ג)א(, יוחזר 
לו הסכום ששילם בדרך שבה מוחזרים פיקדונות וקנסות לפי 

חוק זה 

הועמד חשוד לדין לאחר שהוצע לו הסדר או לאחר  )ה( 
שנחתם עמו הסדר, לא יבקש התובע להטיל עליו עונש של 
מאסר בפועל, אלא אם כן הובא לידיעת התובע מידע חדש; 

בקשה כאמור תהיה באישור של תובע בכיר 

הודיית חשוד בעובדות המהוות עבירה, במסגרת הסדר,  )ו( 
לא תשמש ראיה נגדו בהליך פלילי בשל עובדות אלה 

פרסום בדבר 
הסדרים

הפרטים שלהלן יפורסמו באתר האינטרנט של רשות התביעה 67ח 
הנוגעת בדבר, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול 
הדעת בקבלת ההחלטה לסגור תיק בהסדר, אך לא תזהה את 

החשוד או את נפגע העבירה:
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דבר סגירת תיק בהסדר;  )1(

מהות העבירה ונסיבותיה, תיאור העובדות שבהן הודה   )2(
החשוד וציון הוראות החיקוק שפורטו בהסדר;

תנאי ההסדר   )3(

הכללת עמידה 
בתנאי תכנית טיפול, 

תיקון ושיקום 
בהסדר

67ג)א()4(, לא ייכלל בהסדרים אלא לאחר 67ט  תנאי לפי סעיף 
ששירות המבחן, כמשמעותו בפרק ד' לפקודת המבחן ]נוסח 
והשירותים  הרווחה  שר  באישור  התשכ"ט—1969 3,  חדש[, 
ההודעה  ממסירת  כי  התביעה  לרשות  הודיע  החברתיים, 

ואילך ניתן לכללו כאמור 

הנחיות לעניין 
תחולה

לעניין 67י  זה  סימן  הוראות  את  להחיל  רשאית  תביעה  רשות 
סוגי עבירות ובתנאים, כפי שתקבע בהנחיות באישור היועץ 

המשפטי לממשלה; הנחיות כאמור יפורסמו לציבור 

שינוי התוספת 
הרביעית, התוספת 

החמישית והתוספת 
השישית

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 67יא 
הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת הרביעית ואת התוספת 
החמישית, ובהסכמת השר לביטחון הפנים — את התוספת 

השישית 

ׁׁמדי שנה, ב–1 במרס, ידווחו השר לביטחון הפנים, לעניין 67יב דיווח לכנסת
המשטרה, ושר המשפטים, לעניין רשויות התביעה האחרות, 

לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בכתב, על כל אלה:

מספר התיקים שבהם נעשה הסדר לפי סעיף זה, לפי   )1(
מסך  הכולל  ושיעורם  התביעה,  רשות  ולפי  עבירה  סעיפי 

התיקים שנסגרו באותה שנה; 

מספר התיקים שבהם הוגשו כתבי אישום באותה שנה,   )2(
לפי רשות התביעה "

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא: 3 

"תוספת רביעית 

)סעיף 67א)א(( 

תובע לפי פסקה )3(
להגדרה "תובע"

תובע בכיר לפי פסקה )3(
להגדרה "תובע בכיר"

לממשלה  המשפטי  שהיועץ  1  מי 
סעיף  ולפי   ,12 סעיף  לפי  לכך,  הסמיך 
258 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—

בעבירה  אישום  כתב  להגיש   ,1965
לפי חוק התכנון והבנייה והוא מפוקח 
מקרקעין  דיני  לאכיפת  המחלקה  בידי 

בפרקליטות המדינה

מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין 
בכיר  פרקליט  או  המדינה  בפרקליטות 

שהוא הסמיך לכך

תוספת חמישית 
)סעיף 67ג)א()5(( 

פסילת רישיון נהיגה; הפקיד אדם רישיון שנפסל, יקבל אישור קבלה על הרישיון    1
שהפקיד 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312   3

דבר סגירת תיק בהסדר;  )1(

מהות העבירה ונסיבותיה, תיאור העובדות שבהן הודה   )2(
החשוד וציון הוראות החיקוק שפורטו בהסדר;

תנאי ההסדר   )3(

הכללת עמידה 
בתנאי תכנית טיפול, 

תיקון ושיקום 
בהסדר

67ג)א()4(, לא ייכלל בהסדרים אלא לאחר 67ט  תנאי לפי סעיף 
ששירות המבחן, כמשמעותו בפרק ד' לפקודת המבחן ]נוסח 
והשירותים  הרווחה  שר  באישור  התשכ"ט—1969 3,  חדש[, 
ההודעה  ממסירת  כי  התביעה  לרשות  הודיע  החברתיים, 

ואילך ניתן לכללו כאמור 

הנחיות לעניין 
תחולה

לעניין 67י  זה  סימן  הוראות  את  להחיל  רשאית  תביעה  רשות 
סוגי עבירות ובתנאים, כפי שתקבע בהנחיות באישור היועץ 

המשפטי לממשלה; הנחיות כאמור יפורסמו לציבור 

שינוי התוספת 
הרביעית, התוספת 

החמישית והתוספת 
השישית

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 67יא 
הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת הרביעית ואת התוספת 
החמישית, ובהסכמת השר לביטחון הפנים — את התוספת 

השישית 

ׁׁמדי שנה, ב–1 במרס, ידווחו השר לביטחון הפנים, לעניין 67יב דיווח לכנסת
המשטרה, ושר המשפטים, לעניין רשויות התביעה האחרות, 

לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בכתב, על כל אלה:

מספר התיקים שבהם נעשה הסדר לפי סעיף זה, לפי   )1(
מסך  הכולל  ושיעורם  התביעה,  רשות  ולפי  עבירה  סעיפי 

התיקים שנסגרו באותה שנה; 

מספר התיקים שבהם הוגשו כתבי אישום באותה שנה,   )2(
לפי רשות התביעה "

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא: 3 
רביעית

"תוספת רביעית 

)סעיף 67א)א(( 

תובע לפי פסקה )3(
להגדרה "תובע"

תובע בכיר לפי פסקה )3(
להגדרה "תובע בכיר"

לממשלה  המשפטי  שהיועץ  1  מי 
סעיף  ולפי   ,12 סעיף  לפי  לכך,  הסמיך 
258 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—

בעבירה  אישום  כתב  להגיש   ,1965
לפי חוק התכנון והבנייה והוא מפוקח 
מקרקעין  דיני  לאכיפת  המחלקה  בידי 

בפרקליטות המדינה

מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין 
בכיר  פרקליט  או  המדינה  בפרקליטות 

שהוא הסמיך לכך

תוספת חמישית 
)סעיף 67ג)א()5(( 

פסילת רישיון נהיגה; הפקיד אדם רישיון שנפסל, יקבל אישור קבלה על הרישיון    1
שהפקיד 
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הפקדת כלי ירייה המוחזק בידי אדם למשמרת בתחנת משטרה הקרובה למקום    2
מגוריו או למקום עסקיו; הפקיד אדם כלי ירייה למשמרת יקבל אישור קבלה על 

כלי הירייה שהפקיד 

התחייבות שלא להיכנס למקום או שלא להיות בקשר עם אדם מסוים    3

כתיבת מכתב התנצלות לנפגע העבירה    4

הסכמה להשמדה או לחילוט של חפץ הקשור לעבירה, האסור בהחזקה לפי כל    5
דין 

השבת חפץ בעין לנפגע העבירה    6

לעניין עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—1965, בתיקים המנוהלים על    7
ידי תובע המנוי בפרט 1 בתוספת הרביעית —

הריסה, פירוק או סילוק של הבניין או של חלק ממנו, שנבנו בלא היתר או   )1(
בסטייה מהיתר או מתכנית; 

הריסה, פירוק או סילוק של חלק מבניין שנבנה כדין, אם יש בביצוע פעולה   )2(
כאמור לגבי חלק אחר, בלבד, מאותו בניין שנבנה שלא כדין, כדי לסכן את הנפש 
או את בטיחות הציבור אם לא ייהרס, יפורק או יסולק גם החלק שנבנה כדין, 

והכל למעט לגבי חלק מבניין בבעלותו או בהחזקתו של צד שלישי;

הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין, הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר   )3(
או מתכנית;

התאמת בניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, להיתר או   )4(
לתכנית 

תוספת שישית 
)סעיף 67א)ג(( "

תיקון חוק המרשם 
הפלילי ותקנת 

השבים - מס' 16

בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א—1981 4 , בסעיף 11א, אחרי "התשמ"ב—4 
1982" יבוא "מידע על סגירת תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד' לאותו חוק" 

תיקון חוק זכויות 
 נפגעי עבירה

- מס' 8

בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א—2001 5  — 5 

בסעיף 9 —   )1(

ברישה, אחרי "לעיין בכתב האישום נגד הנאשם" יבוא "או בהסדר לסגירת  )א( 
תיק כאמור בסימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין";

בפסקה )1(, אחרי "עיון כאמור בכתב האישום" יבוא "או בהסדר לסגירת  )ב( 
תיק ";

בסעיף 17 —   )2(

בכותרת השוליים, אחרי "הסדר טיעון" יבוא "או הסדר לסגירת תיק";  )א( 

"או  יבוא  הנאשם"  עם  המתגבש  טיעון  "הסדר  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף  )ב( 
שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת 

תיק המתגבש עם החשוד";

ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"ב, עמ' 311   4

ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ב, עמ' 94   5
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בסעיף קטן )ב(, אחרי "הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם  )ג( 
הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי 

העניין" ואחרי "לעניין פרטיו של הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "שהתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר  )ד( 
לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד", אחרי "לעניין הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר 
לסגירת תיק, לפי העניין," ואחרי "על הסדר הטיעון" יבוא "או על ההסדר לסגירת 

תיק, לפי העניין"; 

בתוספת השנייה, אחרי פרט 3 יבוא:  )3(

"3א  סגירת התיק בהסדר עם החשוד, 
לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין 

הפלילי;"

התובע;"

בתוספת השלישית, אחרי פרט 3 יבוא:  )4(

"3א  כוונה להגיע להסדר לסגירת תיק 
עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק 

סדר הדין הפלילי;

התובע;"

תחילה ודיווח 
ראשון

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 6  )א( 

הדיווח הראשון לפי סעיף 67יב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה יוגש ביום  )ב( 
כ"ט באדר א' התשע"ד )1 במרס 2014( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 107(, התשע"ב—2012*

בפקודת התעבורה  1, בסעיף 77)א()2(, בסופו יבוא "ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום, 1 תיקון סעיף 77
אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול; השר, באישור ועדת הכלכלה 
של הכנסת, רשאי לקבוע חובת סימון כאמור או באופן אחר בשול דרך אף אם אין בה 
אבני שפה, ונסיבות למתן פטור מחובת הסימון בדרך, בתנאים או בלא תנאים, ובלבד 
שיינקטו אמצעים כדי להבטיח את ידיעתם של הנוהגים ברכב על קיומה של חובת 

התשלום בדרך;"  

תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 472, מיום ט"ו בסיוון התשע"ב )5 ביוני 2012(, עמ' 214 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 454    1

בסעיף קטן )ב(, אחרי "הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם  )ג( 
הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי 

העניין" ואחרי "לעניין פרטיו של הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "שהתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר  )ד( 
לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד", אחרי "לעניין הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר 
לסגירת תיק, לפי העניין," ואחרי "על הסדר הטיעון" יבוא "או על ההסדר לסגירת 

תיק, לפי העניין"; 

בתוספת השנייה, אחרי פרט 3 יבוא:  )3(

"3א  סגירת התיק בהסדר עם החשוד, 
לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין 

הפלילי;"

התובע;"

בתוספת השלישית, אחרי פרט 3 יבוא:  )4(

"3א  כוונה להגיע להסדר לסגירת תיק 
עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק 

סדר הדין הפלילי;

התובע;"

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 6  תחילה ודיווח )א( 
ראשון

הדיווח הראשון לפי סעיף 67יב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה יוגש ביום  )ב( 
כ"ט באדר א' התשע"ד )1 במרס 2014( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 107(, התשע"ב—2012*

בפקודת התעבורה  1, בסעיף 77)א()2(, בסופו יבוא "ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום, 1 
אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול; השר, באישור ועדת הכלכלה 
של הכנסת, רשאי לקבוע חובת סימון כאמור או באופן אחר בשול דרך אף אם אין בה 
אבני שפה, ונסיבות למתן פטור מחובת הסימון בדרך, בתנאים או בלא תנאים, ובלבד 
שיינקטו אמצעים כדי להבטיח את ידיעתם של הנוהגים ברכב על קיומה של חובת 

התשלום בדרך;"  

תיקון סעיף 77

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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חוק השתלת אברים )תיקון(, התשע"ב—2012*

בחוק השתלת אברים, התשס"ח—2008  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 9)ב()4( — 1 תיקון סעיף 9

)ב(, בסופה יבוא "לרבות אם ניתנה לפני יום תחילתו של חוק  בפסקת משנה   )1(
זה";

בפסקת משנה )ג(, המילים "שלא לנתרם מסוים," — יימחקו, ובסופה יבוא "לרבות   )2(
אם ניתנה לפני יום תחילתו של חוק זה"  

בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה תקבע ועדת ההיגוי למרכז להשתלות כמשמעותה 2  הנחיות מעודכנות 
בחוק העיקרי, הנחיות מעודכנות בהתאם להוראות חוק זה  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

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

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס' 2(, התשע"ב—2012*

בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו—1996 1 )להלן — החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 7א
7 יבוא:

תקופת ההתיישנות לתובענה לפי חוק זה היא חמש שנים "7א "התיישנות

בסעיף 8 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 8

במקום כותרת השוליים יבוא "הוראות לעניין הפרשי שכר";  )1(

סעיף קטן )א( — בטל   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 484, מיום כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(, עמ' 254 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 230; התשס"ו, עמ' 280   1

 

 

 

 

 

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 478, מיום ה' בתמוז התשע"ב )25 ביוני 2012(, עמ' 238 

ס"ח התשס"ח, עמ' 394   1
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חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 41(, התשע"ב—2012*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 20א, במקום "כ"ט 1 תיקון סעיף 20א
באלול התשע"ב )16 בספטמבר 2012(" יבוא "י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" 

בסעיף 20ב לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 20ב

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל   )1(
עולה על 100,000 שקלים חדשים";

)ג(, במקום "טען טענת פרעתי לפי סעיף 19" יבוא "הגיש התנגדות  בסעיף קטן   )2(
לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א)ג( או 81א1)ד(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19, יתקיים הדיון ")ד(  )1(
בבקשה לפני רשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שבה הגיש הזוכה 
את הבקשה לביצוע חיוב במסלול מקוצר; דחה הרשם את בקשת החייב, 

כולה או חלקה, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה 

ביצוע ההליך במסלול המקוצר יעוכב עד לתום הדיון בבקשה בטענת    )2(
פרעתי ותקופה זו לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 20ו)א()1( "

האזהרה 3 תיקון סעיף 20ו "המצאת  יבוא  התיק"  "פתיחת  במקום  העיקרי,  לחוק  20ו)א()1(  בסעיף 
לחייב" 

בסעיף 20ח)ב( לחוק העיקרי, בסיפה יבוא "לגבי עשרים הבקשות הראשונות שהגיש 4 תיקון סעיף 20ח
לביצוע חיוב במסלול המקוצר בכל שנה החל מיום 16 בספטמבר באותה שנה" 

בסעיף 20ט לחוק העיקרי —5 תיקון סעיף 20ט

בסעיף קטן )א( —   )1(

ברישה, במקום "ידווח" יבוא "ימסור", אחרי "של הכנסת" יבוא "אחת לשנה,  )א( 
דין וחשבון", ואחרי "לגבי כל אלה" יבוא "בשנה שאליה מתייחס הדיווח";

אחרי פסקה 5 יבוא: )ב( 

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   )6("
היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   )7(
לא היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ואשר בהן הזוכה הוא   )8(
אדם פרטי, ושיעורן מבין כלל הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ";

סעיף קטן )ב( — בטל   )2(

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באלול התשע"ב )16 בספטמבר 2012(, והוא יחול על בקשות 6 תחילה ותחולה
לביצוע חיוב במסלול מקוצר שהוגשו מיום תחילתו ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 684, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 820 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 506   1

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 41(, התשע"ב—2012*

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז—1967 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 20א, במקום "כ"ט 1 
באלול התשע"ב )16 בספטמבר 2012(" יבוא "י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016(" 

תיקון סעיף 20א

תיקון סעיף 20בבסעיף 20ב לחוק העיקרי —2 

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל   )1(
עולה על 100,000 שקלים חדשים";

)ג(, במקום "טען טענת פרעתי לפי סעיף 19" יבוא "הגיש התנגדות  בסעיף קטן   )2(
לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א)ג( או 81א1)ד(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19, יתקיים הדיון ")ד(  )1(
בבקשה לפני רשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שבה הגיש הזוכה 
את הבקשה לביצוע חיוב במסלול מקוצר; דחה הרשם את בקשת החייב, 

כולה או חלקה, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה 

ביצוע ההליך במסלול המקוצר יעוכב עד לתום הדיון בבקשה בטענת    )2(
פרעתי ותקופה זו לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 20ו)א()1( "

האזהרה 3  "המצאת  יבוא  התיק"  "פתיחת  במקום  העיקרי,  לחוק  20ו)א()1(  בסעיף 
לחייב" 

תיקון סעיף 20ו

בסעיף 20ח)ב( לחוק העיקרי, בסיפה יבוא "לגבי עשרים הבקשות הראשונות שהגיש 4 
לביצוע חיוב במסלול המקוצר בכל שנה החל מיום 16 בספטמבר באותה שנה" 

תיקון סעיף 20ח

תיקון סעיף 20טבסעיף 20ט לחוק העיקרי —5 

בסעיף קטן )א( —   )1(

ברישה, במקום "ידווח" יבוא "ימסור", אחרי "של הכנסת" יבוא "אחת לשנה,  )א( 
דין וחשבון", ואחרי "לגבי כל אלה" יבוא "בשנה שאליה מתייחס הדיווח";

אחרי פסקה 5 יבוא: )ב( 

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   )6("
היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן   )7(
לא היה מיוצג על ידי עורך דין;

מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ואשר בהן הזוכה הוא   )8(
אדם פרטי, ושיעורן מבין כלל הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ";

סעיף קטן )ב( — בטל   )2(

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באלול התשע"ב )16 בספטמבר 2012(, והוא יחול על בקשות 6 
לביצוע חיוב במסלול מקוצר שהוגשו מיום תחילתו ואילך 

תחילה ותחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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חוק בתי דין מינהליים )תיקון מס' 11(, התשע"ב—2012*

22, בסופו יבוא "בית דין 1 תיקון התוספת בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992  1, בתוספת, בפרט 
לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי סעיף 13יא לחוק האמור, ובית דין לביקורת 
ושיפוט(,  )עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  30ג  סעיף  לפי  מסתננים  של  משמורת 

התשי"ד—1954  2 "

תיקון חוק הכניסה 
לישראל - מס' 24

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952  3 —2 

בסעיף 13יט, סעיף קטן )ג( — בטל;  )1(

אחרי סעיף 13כ יבוא:  )2(

בית הדין רשאי לפסוק לטובת המוחזק במשמורת או המשוחרר 13כ1 "תשלום הוצאות
בערובה הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין 

תחולת הוראות חוק 
בתי דין מינהליים

ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב—1992 13כ2  )א( 
)בסעיף זה — חוק בתי דין מינהליים(, למעט לפי סעיפים 16, 
17, 21, 22, 37 עד 39, 41, 45 ו–54, יחולו על בית הדין, בשינויים 

המחויבים ובשינויים המפורטים לפי פרק זה 

על אף הוראות סעיף 28)ד( ו–)ה( לחוק בתי דין מינהליים,  )ב( 
בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא מקום 
מושבו של בית הדין לביקורת משמורת הוא בית המשפט 
המוסמך לדון בערעורים על החלטת בית הדין לפי סעיף 28)ד( 
לחוק האמור, ובמתן אישורים להחלטות בית הדין לפי סעיף 

28)ה( לחוק האמור  

דין  בתי  לחוק  ו–12)א(  11)א(  סעיפים  הוראות  אף  על  )ג( 
בית  של  המושב  ומקום  השיפוט  אזור  בקביעת  מינהליים, 
הדין יתייעץ שר המשפטים עם שר הפנים ועם השר לביטחון 

הפנים 

הוראות סעיף 25 לחוק בתי דין מינהליים יחולו על בית  )ד( 
הדין החל מיום כ"ה באב התשע"ג )1 באוגוסט 2013( ";

אחרי סעיף 13כא יבוא:  )3(

"תקנות לעניין 
בית הדין לביקורת 

משמורת

רשאי, 13כא1  והוא  זה,  סימן  ביצוע  על  ממונה  המשפטים  שר 
בהתייעצות עם שר הפנים, להתקין תקנות לעניין סדרי הדין 

בבית הדין ולעניין סדרי המינהל במזכירות בית הדין "

חוק זה לא יחול על עניין שהדיון בו החל לפני תחילתו 3 תחולה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 688, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 844 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"ב, עמ' 220   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 160   2

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ב, עמ' 194   3
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