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חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 10(, התשע"ב—2012*

החלפת סעיף 8 
והוספת סעיפים 8א 

ו–8ב

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג—1993  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 
במקום סעיף 8 יבוא:

"רשימת מועמדים 
משותפת

35)ז( לחוק 8  הוגשה רשימת מועמדים אחת לפי סעיף  )א(  
הבחירות על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים באותו 
סעיף )בחוק זה — רשימה משותפת(, יודיעו באי הכוח של 
הסיעות או של המפלגות הנוגעות בדבר )בסעיף זה ובסעיפים 
8א ו–8ב — הסיעות( לשר במכתב משותף, בעת הגשת הרשימה, 
מי הן הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת, ואת יחס 
החלוקה ביניהן שלפיו יוחלו לעניין אותן סיעות הוראות חוק 
זה כמפורט בסעיף 8א )להלן — יחס החלוקה(, לגבי כל עניין 
המפורט באותו סעיף; לא יהיה ניתן לשנות את יחס החלוקה 

לאחר ההודעה כאמור 

לעניין יחס החלוקה, הפרש האחוזים בין שיעור חלקה  )ב( 
של סיעה מסוימת בסכום המימון ובין שיעור חלקה בסכום 

הוצאות הבחירות המותר לא יעלה על 40 

לא הודיעו הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת  )ג( 
על יחס חלוקה כאמור בסעיף קטן )א(, או שהודיעו על יחס 
)ב(, יהיה יחס  חלוקה שאינו תואם את הוראות סעיף קטן 
החלוקה לגבי כל עניין כמפורט בסעיף 8א, בשיעור שווה לכל 

אחת מהסיעות 

תחולת הוראות 
החוק על רשימה 

משותפת

הוגשה רשימה משותפת, יחולו הוראות חוק זה לגבי כל אחת 8א 
מהסיעות המרכיבות את הרשימה בנפרד, בהתאם להסדרים 

החלים עליה, ובשינויים אלה:

סכום המימון שהרשימה המשותפת זכאית לקבלו לפי   )1(
סעיף 7 או 9, לפי העניין, יחולק בין הסיעות לפי יחס החלוקה 

לעניין זה; 

סכום הוצאות הבחירות המותר לרשימה המשותפת   )2(
לפי סעיף 15 יחושב לגבי כל סיעה לפי יחס החלוקה לעניין 
זה, וכל אחת מהסיעות לא תוציא אלא סכום השווה לשיעור 
חלקה בסכום ההוצאות המותר; הוראות פסקה זו לא יחולו 
אם כל הסיעות מרכיבות הרשימה המשותפת הן סיעות אם, 

ויחולו הוראות סעיף 26)ז(;

זכאות למקדמה לפי סעיף 10 תחושב בנפרד לעניין כל   )3(
אחת מהסיעות כמפורט להלן:

לעניין סיעה שאינה סיעת אם — סכום השווה  )א( 
לחלקה לעניין זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה 

המגיעה לה לפי סעיף 10)א(;

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 398, מיום ט' בתמוז התשע"א )11 ביולי 2011(, עמ' 210 

ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשס"ח, עמ' 801   1
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בחירתה  לפי   — אם  סיעת  שהיא  סיעה  לעניין  )ב( 
כאמור בסעיף 10)ג(; בחרה הסיעה במקדמה לפי סעיף 
10)ג()1(, תהיה המקדמה בסכום השווה לחלקה לעניין 
זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה המגיעה לה לפי 

סעיף 10)א( או )ב(, לפי העניין;

ניכוי סכום המקדמה מהתשלום המגיע לפי סעיף 7 או   )4(
9, ואם התשלום קטן מסכום המקדמה — גביית הסכום החסר, 
ייעשו לגבי כל אחת מהסיעות בנפרד, לפי ההסדרים החלים 

עליה;

החשבונות והדוח הכספי האמורים בסעיף 22)א( יוגשו   )5(
להכנסותיה  ויתייחסו  מהסיעות  אחת  כל  ידי  על  בנפרד 
ולהוצאותיה הן בתקופה שלפני הגשת הרשימה המשותפת 

והן בתקופה שלאחר הגשתה; 

סבר מבקר המדינה כי לא ניתן לייחס הוצאה הנוגעת   )6(
אותה,  לרשימה משותפת לאף אחת מהסיעות המרכיבות 
ייוחס לכל אחת מהסיעות בדוח שהוא נדרש למסור לפי סעיף 
23, סכום השווה לשיעור חלקה בסכום ההוצאות המותר, 
לפי יחס החלוקה, אלא אם כן הודיעו הסיעות לשר במכתב 

כאמור בסעיף 8)א( על יחס חלוקה אחר לעניין זה 

איסור על העברת 
כספים

סיעות המרכיבות רשימה משותפת לא יעבירו זו לזו כספים 8ב 
בכל דרך שהיא, למעט בדרך של העמדת הלוואה או ערבות 
שתוקפה לא יהיה מאוחר מחודשיים אחרי הבחירות; כספי 
הלוואה שניתנה או ערבות שמומשה יוחזרו במלואם לסיעה 
שהעמידה אותן לא יאוחר מתום חודשיים אחרי הבחירות; 
לא הוחזרו כספי ההלוואה או הערבות שמומשה עד אותו 
מועד, יראו אותם כהוצאה אסורה לגבי הסיעה שהעמידה את 
ההלוואה או הערבות, וכקבלת תרומה אסורה לגבי הסיעה 

שלה הועמדה "

בסעיף 16)ד( לחוק העיקרי, אחרי "עד )ב1(" יבוא "או סעיף 8ב, לעניין קבלת תרומה 2 תיקון סעיף 16
אסורה," 

בסעיף 23)א()2( לחוק העיקרי, במקום "בגבולות האמורים" יבוא "בהתאם לאמור" ואחרי 3 תיקון סעיף 23
"בסעיפים", יבוא "8ב," 

תיקון חוק הרשויות 
המקומיות )בחירות( 

- מס' 43

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה—1965 2, בסעיף 35)ז(, בסופו יבוא "בצירוף 4 
הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מיתר הגופים" 

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 135   2

בחירתה  לפי   — אם  סיעת  שהיא  סיעה  לעניין  )ב( 
כאמור בסעיף 10)ג(; בחרה הסיעה במקדמה לפי סעיף 
10)ג()1(, תהיה המקדמה בסכום השווה לחלקה לעניין 
זה לפי יחס החלוקה מתוך המקדמה המגיעה לה לפי 

סעיף 10)א( או )ב(, לפי העניין;

ניכוי סכום המקדמה מהתשלום המגיע לפי סעיף 7 או   )4(
9, ואם התשלום קטן מסכום המקדמה — גביית הסכום החסר, 
ייעשו לגבי כל אחת מהסיעות בנפרד, לפי ההסדרים החלים 

עליה;

החשבונות והדוח הכספי האמורים בסעיף 22)א( יוגשו   )5(
להכנסותיה  ויתייחסו  מהסיעות  אחת  כל  ידי  על  בנפרד 
ולהוצאותיה הן בתקופה שלפני הגשת הרשימה המשותפת 

והן בתקופה שלאחר הגשתה; 

סבר מבקר המדינה כי לא ניתן לייחס הוצאה הנוגעת   )6(
אותה,  לרשימה משותפת לאף אחת מהסיעות המרכיבות 
ייוחס לכל אחת מהסיעות בדוח שהוא נדרש למסור לפי סעיף 
23, סכום השווה לשיעור חלקה בסכום ההוצאות המותר, 
לפי יחס החלוקה, אלא אם כן הודיעו הסיעות לשר במכתב 

כאמור בסעיף 8)א( על יחס חלוקה אחר לעניין זה 

איסור על העברת 
כספים

סיעות המרכיבות רשימה משותפת לא יעבירו זו לזו כספים 8ב 
בכל דרך שהיא, למעט בדרך של העמדת הלוואה או ערבות 
שתוקפה לא יהיה מאוחר מחודשיים אחרי הבחירות; כספי 
הלוואה שניתנה או ערבות שמומשה יוחזרו במלואם לסיעה 
שהעמידה אותן לא יאוחר מתום חודשיים אחרי הבחירות; 
לא הוחזרו כספי ההלוואה או הערבות שמומשה עד אותו 
מועד, יראו אותם כהוצאה אסורה לגבי הסיעה שהעמידה את 
ההלוואה או הערבות, וכקבלת תרומה אסורה לגבי הסיעה 

שלה הועמדה "

בסעיף 16)ד( לחוק העיקרי, אחרי "עד )ב1(" יבוא "או סעיף 8ב, לעניין קבלת תרומה 2 
אסורה," 

תיקון סעיף 16

בסעיף 23)א()2( לחוק העיקרי, במקום "בגבולות האמורים" יבוא "בהתאם לאמור" ואחרי 3 
"בסעיפים", יבוא "8ב," 

תיקון סעיף 23

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה—1965 2, בסעיף 35)ז(, בסופו יבוא "בצירוף 4 
הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מיתר הגופים" 

תיקון חוק הרשויות 
המקומיות )בחירות( 

- מס' 43

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
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חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 74(, התשע"ב—2012*

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג—1963  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 49יט
49יט)ב(, בסופו יבוא:

בשל  כתמורה  עסקי  מלאי  שאינה  ביחידה  למחזיק  המשתלמת  תמורה  יראו   )3("
מכירת זכות במקרקעין, ויחולו עליה הוראות חוק זה החלות על מכירת זכות במקרקעין 

בלבד "

בסעיף 49כ לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 49כ

ברישה, במקום "ובחלקים ב' ו–ה' לפקודה" יבוא "ובחלק ב' לפקודה";  )1(

בפסקה )3(, במקום "במתחם" יבוא "בבניין שבו נמצאת היחידה הנמכרת"   )2(

בסעיף 49כב)א()1( לחוק העיקרי, המילים "או לפי הפקודה, לפי הענין" — יימחקו 3 תיקון סעיף 49כב

בסעיף 49לב לחוק העיקרי — 4 תיקון סעיף 49לב

לפני ההגדרה "זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק" יבוא:  )1(

""אזור מוטב" — אזור שמתקיים בו אחד מאלה:

הוא נמצא בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב—  )1(
1991 2, או בגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג—1993 3;

הוא מסווג ברמה חברתית-כלכלית באשכול 1 עד 6 בדירוג הרמה   )2(
החברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;";

אחרי ההגדרה "זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק" יבוא:  )2(

""זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה" — זכויות לבנייה נוספת 
תכנית  לרבות  הריסה,  של  בדרך  החיזוק  תכנית  הוראות  לפי  שהוקנו 
מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית החיזוק שמטרתה חיזוק מבנים 

קיימים מפני רעידות אדמה, ולמעט זכויות בנייה מכוח תכנית אחרת;";

אחרי ההגדרה "תכנית החיזוק" יבוא:  )3(

""תכנית החיזוק בדרך של הריסה" — הוראות תכנית החיזוק בעניין הריסת מבנה 
והקמתו מחדש כפי שתהיה בתוקף מעת לעת "

בסעיף 49לב1 לחוק העיקרי —5 תיקון סעיף 49לב1

ברישה, אחרי "הזכות הנמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג או 49לג1, לפי העניין,";  )1(

בפסקה )2(, אחרי "תכנית החיזוק" יבוא "או המועד שבו החלה הבנייה לפי תכנית   )2(
החיזוק בדרך של הריסה, לפי העניין" 

בסעיף 49לב2)ב( לחוק העיקרי, אחרי "הזכות הנמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג או 49לג1, 6 תיקון סעיף 49לב2
לפי העניין" 

אחרי סעיף 49לג לחוק העיקרי יבוא:7 הוספת סעיף 49לג1

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ב )24 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 482, מיום י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(, עמ' 248 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ב, עמ' 521   1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 26   2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 138   3
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"פטור ממס במכירה 
שתמורתה מושפעת 

מזכויות בנייה לפי 
תכנית החיזוק בדרך 

של הריסה

בעדה 49לג1  המשתלמת  שהתמורה  במקרקעין  זכות  מכירת  )א( 
מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה 
)בסעיף זה — הזכות הנמכרת(, תהיה פטורה ממס עד גובה שוויין 

של זכויות הבנייה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

דירת  הנמכרת,  הזכות  תמורת  למוכר,  ניתנה   )1(
מגורים חלופית, ובאזור מוטב — שתי דירות מגורים 

חלופיות, לכל היותר, שמתקיים בהן אחד מאלה: 

של  המצטבר  השטח  או  הדירה  שטח  )א( 
הדירות, לפי העניין, אינו עולה על שטח דירת 

המגורים הנמכרת בתוספת 25 מ"ר;

של  המצטבר  השווי  או  הדירה  שווי  )ב( 
הדירות, לפי העניין, אינו עולה על סכום הפטור 
הקבוע בסעיף 49ז)א()2( או על שווייה של דירת 
המגורים הנמכרת, בלא הזכויות לבנייה נוספת, 

לפי הגבוה;

והכל בתוספת תשלום בעבור דמי שכירות לתקופת 
הריסת המבנה ובנייתו מחדש ולכיסוי הוצאות כרוכות 

כפי שקבע המנהל;

בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם   )2(
לתכנית החיזוק בדרך של הריסה 

תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן )א( שניתנה שלא  )ב( 
זכות  של  מכר  כדמי  אותה  יראו  קטן,  סעיף  באותו  כאמור 
אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי 
הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה 
לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים 

והתוספות 

הפטור לפי סעיף זה יחול לגבי דירת מגורים אחת בלבד,  )ג( 
ובאזור מוטב — שתי דירות מגורים בלבד, שניתנו למוכר בשל 
מכירת הזכויות בדירת מגורים אחת בכל בניין, ובלבד ששיעור 
זכותו של המוכר בדירת המגורים החלופית לא יפחת משיעור 

זכותו בדירת המגורים הנמכרת 

חוק  לפי  ממס  בפטור  לקרוב  מגורים  דירת  הועברה  )ד( 
זה, בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירת הזכות 
הנמכרת, לא יחול במכירתה פטור ממס לפי סעיף זה; בסעיף 

קטן זה, "קרוב" ו"שליטה" — כהגדרתם בסעיף 49כב)ב( 

לעניין סעיף זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך  )ה( 
קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים — כמוכר אחד 

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ה( יחולו, בשינויים )ו(  )1(
המחויבים, גם אם ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, 
זכות ביחידה בבניין שאינה דירת מגורים ואינה מהווה 

מלאי עסקי בידי המוכר 

"פטור ממס במכירה 
שתמורתה מושפעת 

מזכויות בנייה לפי 
תכנית החיזוק בדרך 

של הריסה

בעדה 49לג1  המשתלמת  שהתמורה  במקרקעין  זכות  מכירת  )א( 
מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה 
)בסעיף זה — הזכות הנמכרת(, תהיה פטורה ממס עד גובה שוויין 

של זכויות הבנייה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

דירת  הנמכרת,  הזכות  תמורת  למוכר,  ניתנה   )1(
מגורים חלופית, ובאזור מוטב — שתי דירות מגורים 

חלופיות, לכל היותר, שמתקיים בהן אחד מאלה: 

של  המצטבר  השטח  או  הדירה  שטח  )א( 
הדירות, לפי העניין, אינו עולה על שטח דירת 

המגורים הנמכרת בתוספת 25 מ"ר;

של  המצטבר  השווי  או  הדירה  שווי  )ב( 
הדירות, לפי העניין, אינו עולה על סכום הפטור 
הקבוע בסעיף 49ז)א()2( או על שווייה של דירת 
המגורים הנמכרת, בלא הזכויות לבנייה נוספת, 

לפי הגבוה;

והכל בתוספת תשלום בעבור דמי שכירות לתקופת 
הריסת המבנה ובנייתו מחדש ולכיסוי הוצאות כרוכות 

כפי שקבע המנהל;

בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם   )2(
לתכנית החיזוק בדרך של הריסה 

תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן )א( שניתנה שלא  )ב( 
זכות  של  מכר  כדמי  אותה  יראו  קטן,  סעיף  באותו  כאמור 
אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי 
הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה 
לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים 

והתוספות 

הפטור לפי סעיף זה יחול לגבי דירת מגורים אחת בלבד,  )ג( 
ובאזור מוטב — שתי דירות מגורים בלבד, שניתנו למוכר בשל 
מכירת הזכויות בדירת מגורים אחת בכל בניין, ובלבד ששיעור 
זכותו של המוכר בדירת המגורים החלופית לא יפחת משיעור 

זכותו בדירת המגורים הנמכרת 

חוק  לפי  ממס  בפטור  לקרוב  מגורים  דירת  הועברה  )ד( 
זה, בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירת הזכות 
הנמכרת, לא יחול במכירתה פטור ממס לפי סעיף זה; בסעיף 

קטן זה, "קרוב" ו"שליטה" — כהגדרתם בסעיף 49כב)ב( 

לעניין סעיף זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך  )ה( 
קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים — כמוכר אחד 

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ה( יחולו, בשינויים )ו(  )1(
המחויבים, גם אם ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, 
זכות ביחידה בבניין שאינה דירת מגורים ואינה מהווה 

מלאי עסקי בידי המוכר 

ספר החוקים 2379, י"ט באב התשע"ב, 2012 8 7



674

במכירת זכות בדירת מגורים חלופית שהתקבלה   )2(
תמורת זכות נמכרת שאינה דירת מגורים, לא יחולו 
פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחיית 

מס לפי הוראות חוק זה או לפי הפקודה 

המנהל יפרסם את רשימת היישובים הנכללים בהגדרה  )ז( 
"אזור מוטב" "

בסעיף 49לו2 לחוק העיקרי, אחרי "זכות נמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג" ובסופו יבוא 8 תיקון סעיף 49לו2
"ולעניין מכירת זכות נמכרת לפי סעיף 49לג1 — מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 

2013( עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

תחילתם של סעיפים 49יט, 49כ ו–49כב לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק 9 תחילה
זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 

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 לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 194(, התשע"ב—2012*

בפקודת מס הכנסה  1 )להלן — הפקודה(, בסעיף 46 — 1 תיקון סעיף 46

בסעיף קטן )א(, במקום הרישה עד המילים "לקרן לאומית" יבוא "אדם שתרם   )1(
בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן לאומית" ובמקום הקטע 
החל במילים "מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה" עד המילים "לפי הנמוך 
מביניהם" יבוא "מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה, או על 9,000,000 שקלים 

חדשים, לפי הנמוך מביניהם"; 

סעיף קטן )ב( — בטל   )2(

בכותרת חלק ו1 לפקודה, במקום "והנחות סוציאליות" יבוא "הנחות סוציאליות וסכומי 2 תיקון כותרת חלק ו1
תרומה מוכרים" 

בסעיף 120א לפקודה, אחרי ההגדרה "הנחות סוציאליות" יבוא:3 תיקון סעיף 120א

""סכומי תרומה מוכרים" — הסכומים הנקובים בסעיף 46)א(;" 

בסעיף 120ב)א( לפקודה, אחרי "הסוציאליות" יבוא "וסכומי התרומה המוכרים" 4 תיקון סעיף 120ב

תיקון חוק להגדלת 
שיעור ההשתתפות 

בכוח העבודה 
ולצמצום פערים 

חברתיים )מס 
הכנסה שלילי( 

- מס' 7

בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מס הכנסה 5 
שלילי(, התשס"ח—2007 7 )להלן — חוק מס הכנסה שלילי(, בסעיף 1 — 

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 636, מיום ט' בכסלו התשע"ב )5 בדצמבר 2012(, עמ' 232 

דיני מדינת ישראל , נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 581   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 84; התשע"ב, עמ' 583   2
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בהגדרה "הכנסה מעסק או משלח יד", ברישה, אחרי "והפטורים שהותרו ממנה   )1(
לפי כל דין" יבוא "לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח 

הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור,";

בהגדרה "הכנסת עבודה", בפסקה )3(, בסופה יבוא "למעט דמי לידה המשתלמים   )2(
לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן 

ה' בפרק ג' לחוק האמור;"; 

ג' לחוק הביטוח הלאומי" יבוא  בהגדרה "חודש עבודה בפועל", אחרי "בפרק   )3(
"תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' 

לחוק הביטוח הלאומי," 

תחילה והוראת 
מעבר לעניין פקודת 

מס הכנסה

תחילתם של סעיפים 1 עד 4 לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6  )א( 

אושר או נקבע מוסד ציבורי לפי סעיפים 43 או 46 עד 46ג לפקודה, כנוסחם לפני  )ב( 
תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 65(, התשמ"ד—1984  3, או נקבע 
מוסד ציבורי לפי סעיף 46)א( לפקודה, כנוסחו לפני פרסומו של חוק זה, ותוקף האישור 
או הקביעה כאמור )להלן — הקביעה(, אינו מוגבל בזמן, תעמוד הקביעה בתוקפה עד 

המועד כמפורט להלן, לפי העניין:

ניתנה הקביעה עד יום ט"ו בטבת התשמ"ג )31 בדצמבר 1982( — עד יום ט'   )1(
בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(;

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום ט"ז בטבת התשמ"ג )1 בינואר 1983( עד יום ז'   )2(
בטבת התשמ"ה )31 בדצמבר 1984( — עד יום י"ט בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2015(;

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום ח' בטבת התשמ"ה )1 בינואר 1985( עד יום י"ט   )3(
בטבת התשמ"ו )31 בדצמבר 1985( — עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(;

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום כ' בטבת התשמ"ו )1 בינואר 1986( עד יום   )4(
כ"ט בכסלו התשמ"ז )31 בדצמבר 1986( — עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 

;)2017

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום ל' בכסלו התשמ"ז )1 בינואר 1987( עד יום   )5(
כ"ד בטבת התשנ"ב )31 בדצמבר 1991( — עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 

 )2018

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, המנהל יאריך את תוקף הקביעה של מוסד ציבורי  )ג( 
כאמור בסעיף קטן )ב( שהגיש בקשה להארכה כאמור, ובלבד שהמוסד הציבורי הגיש 
בקשה לחידוש הקביעה לפני תום המועדים החלים לגביו כאמור בסעיף קטן )ב(, וטרם 

התקבלה החלטה בבקשה; הקביעה תעמוד בתוקפה עד לקבלת ההחלטה כאמור 

תחילה ותחולה 
לעניין חוק מס 

הכנסה שלילי

תחילתו של חוק מס הכנסה שלילי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ביום תחילתו של 7  )א( 
סעיף 31 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 )תיקוני חקיקה(, התשע"א—2011 4  

הוראות חוק מס הכנסה שלילי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו לגבי מענק שיש  )ב( 
לשלמו החל ביום כ"ה בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012( 

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

ס"ח התשמ"ד, עמ' 186   3

ס"ח התשע"א, עמ' 138   4

בהגדרה "הכנסה מעסק או משלח יד", ברישה, אחרי "והפטורים שהותרו ממנה   )1(
לפי כל דין" יבוא "לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח 

הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור,";

בהגדרה "הכנסת עבודה", בפסקה )3(, בסופה יבוא "למעט דמי לידה המשתלמים   )2(
לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן 

ה' בפרק ג' לחוק האמור;"; 

ג' לחוק הביטוח הלאומי" יבוא  בהגדרה "חודש עבודה בפועל", אחרי "בפרק   )3(
"תקופת שמירת היריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת היריון לפי סימן ה' בפרק ג' 

לחוק הביטוח הלאומי," 

תחילתם של סעיפים 1 עד 4 לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6  תחילה והוראת )א( 
מעבר לעניין 

פקודת מס הכנסה אושר או נקבע מוסד ציבורי לפי סעיפים 43 או 46 עד 46ג לפקודה, כנוסחם לפני  )ב( 
תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 65(, התשמ"ד—1984  3, או נקבע 
מוסד ציבורי לפי סעיף 46)א( לפקודה, כנוסחו לפני פרסומו של חוק זה, ותוקף האישור 
או הקביעה כאמור )להלן — הקביעה(, אינו מוגבל בזמן, תעמוד הקביעה בתוקפה עד 

המועד כמפורט להלן, לפי העניין:

ניתנה הקביעה עד יום ט"ו בטבת התשמ"ג )31 בדצמבר 1982( — עד יום ט'   )1(
בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(;

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום ט"ז בטבת התשמ"ג )1 בינואר 1983( עד יום ז'   )2(
בטבת התשמ"ה )31 בדצמבר 1984( — עד יום י"ט בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2015(;

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום ח' בטבת התשמ"ה )1 בינואר 1985( עד יום י"ט   )3(
בטבת התשמ"ו )31 בדצמבר 1985( — עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(;

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום כ' בטבת התשמ"ו )1 בינואר 1986( עד יום   )4(
כ"ט בכסלו התשמ"ז )31 בדצמבר 1986( — עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 

;)2017

ניתנה הקביעה בתקופה שמיום ל' בכסלו התשמ"ז )1 בינואר 1987( עד יום   )5(
כ"ד בטבת התשנ"ב )31 בדצמבר 1991( — עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 

 )2018

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, המנהל יאריך את תוקף הקביעה של מוסד ציבורי  )ג( 
כאמור בסעיף קטן )ב( שהגיש בקשה להארכה כאמור, ובלבד שהמוסד הציבורי הגיש 
בקשה לחידוש הקביעה לפני תום המועדים החלים לגביו כאמור בסעיף קטן )ב(, וטרם 

התקבלה החלטה בבקשה; הקביעה תעמוד בתוקפה עד לקבלת ההחלטה כאמור 

תחילתו של חוק מס הכנסה שלילי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ביום תחילתו של 7  )א( 
סעיף 31 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 )תיקוני חקיקה(, התשע"א—2011 4  

תחילה ותחולה 
לעניין חוק מס 

הכנסה שלילי

הוראות חוק מס הכנסה שלילי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחולו לגבי מענק שיש  )ב( 
לשלמו החל ביום כ"ה בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012( 

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

ספר החוקים 2379, י"ט באב התשע"ב, 2012 8 7



676

חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 20( )תיקון(, התשע"ב—2012*

בחוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 20(, התשע"א—2011 1, בסעיף 4, במקום "י"ג באב 1 תיקון סעיף 4
התשע"ב )1 באוגוסט 2012(" יבוא "כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(" 

תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012( 2 תחילה

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 סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות )תיקון מס' 2(,
התשע"ב—2012*

בחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח—2008 1 )להלן — החוק 1 תיקון סעיף 2
העיקרי(, בסעיף 2, לפני ההגדרה "חוקר ילדים" יבוא:

""הוועדה" — ועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע 
ועדת הכנסת;" 

בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" יבוא 2 תיקון סעיף 5
"הוועדה" 

בסעיף 6 לחוק העיקרי, המילים ")להלן — יום התחילה(" — יימחקו, ובמקום "שבתוך 3 תיקון סעיף 6
שלוש שנים מיום התחילה" יבוא "שעד יום כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(" 

אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת סעיף 7

בתקופה שמיום תחילתו של חוק סיוע לקטינים נפגעי 7 "דיווח לוועדה )א( 
עבירות מין או אלימות )תיקון מס' 2(, התשע"ב—2012 2, עד 
יום כ' באייר התשע"ג )30 באפריל 2013(, ידווח השר בכתב 
חוק  הוראות  יישום  על  חודשים,  לשלושה  אחת  לוועדה, 
זה לעניין מרכזי הסיוע שהוקמו והפעלתם ועל ההיערכות 
להקמתם של מרכזי סיוע נוספים; לאחר המועד האמור ידווח 

השר לוועדה, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה 

הוועדה תקיים דיון בדיווחים כאמור בסעיף קטן )א( " )ב( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

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   *
— 645, מיום ט' בטבת התשע"ב )4 בינואר 2012(, עמ' 276 

ס"ח התשס"ח, עמ' 485; התשע"א, עמ' 86   1

ס"ח התשע"ב, עמ' 676   2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 488, מיום כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(, עמ' 272 

ס"ח התשע"א, עמ' 782   1
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