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 חוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה),
 התשם״ח-2008*

 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט-989וי (להלן - חוק הסדרים
 989ו) -

 (ו) בסעיף 4ו -

 לפני ההגדרה ״גז״ יבוא:

 ״״בעל זיקה״ - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס״ב-22002;״;

 אחרי ההגדרה ״גז״ יבוא:

 ״״מכל נייח״ - לרבות האבזרים שעל פתחי המכל, וכן שאר אבזרי המכל
 והמערכת המשמשת להגנה קטודית, בהתאם לתקן ישראלי ת״י

 58י;
 ״המנהל״ - מי שמונה לפי סעיף 3(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט-

 989י3;״;

 (א)

 (ב)

 (ג)

 (ד)

 אחרי ההגדרה ״ספק גז״ יבוא:
 ״ספק גז יוצא״ - ספק גז שצרכן גז הודיע לו על החלטתו לסיים חוזה

 להספקת גז עמו, בהתאם להוראות לפי חוק זה;
 ״ספק גז נכנס״ - ספק גז שצרכן גז הודיע לו על החלטתו להתקשר עמו

 בחוזה להספקת גז;״;
 אחרי ההגדרה ״צרכן גז״ יבוא:

 ״״צרכן גז ביתי״ - צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי, גם אם מערכת הספקת
 הגז המשמשת אותו, משמשת צרכן גז הרוכש גז שלא לשימוש

 ביתי;״;
 (2) אחרי סעיף 7ו יבוא:

 ״איסור התקשרות 7וא. (א) מסר צרכן גז ביתי לספק גז יוצא הודעה, לא יתקשר
ה ספק הגז היוצא או כל ספק גז אחר שהוא בעל זיקה אליו, ע ת ש א ר ו - ה

 או מי מטעמם, עם צרכן הגז הביתי ולא יציע לו הטבות
 כלשהן, בקשר עם הספקת גז, במשך שישה חודשים מיום
 מתן ההודעה; בסעיף זה, ״הודעה״ - הודעה בכתב של צרכן
 גז ביתי לספק גז יוצא על החלטתו לסיים חוזה להספקת גז
 עמו ובה מצוינים תאריך ההודעה ופרטיו המזהים של הצרכן,

 לרבות שם הצרכן וכתובתו
 (ב) תחילתו של סעיף קטן (א) ביום כ״ד באדר אי התשס״ח
 (ו במרס 2008), והוא יעמוד בתוקפו שלוש שנים מהמועד
 האמור; הוראות הסעיף הקטן האמור יחולו לגבי הודעה

 שהתאריך המצוין בה הוא בתקופת תוקפו של סעיף זה.

 תיקון חוק ההסדרים ו
 במשק המדינה
 (תיקוני חקיקה)

- מסי 3ו

 * התקבל בכנסת ביום י״ז בטבת התשס״ח (26 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
ום ג׳ בחשוון התשס״ח (5ו באוקטובר 2007), עמי 6ו, עמי 42ו. - הממשלה 335, מי

 ו ס״ח התשמ״ט, עמי 28; התשס״ז, עמי 85.

 2 ס״ח התשס״ב, עמי 55.

 3 ס״ח התשמ״ט, עמי 08ו.
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 איסור סירוב בלתי 7יב. (יא) ספקן גז העוסק!:שיווק קז בפריסה ארציות, לא יסרב לתת
 סביר - הוראת שעה סביר - הוראת שעה

 שירות הספקת גז לצרכן גז בביתי שאינו מקביל באת שירותוו
 כאמור ומבקש לקבלם, באותו אזור שבו הוא מספק גז,
 בתנאים דומים לתנאים שםהם הוא מספק אות השירות לצרכק
 גז ביתי דומה, זולת אם הריאה כי קיימים טעמים המצדיקים
 אי-מתן השירות בתנאים דומים! (להבין - סירוב בלתי הלי ר);
 שר התשתיות הלאושיו ת רשתי לקהוע, אם כל צא אנ כון, נסיבות
 ותנאים, אשר ייחשבו לסירוב בלתי סביו־, טעמום המציבים
 אי-מתן שירות, וכןאתי-נמאיתןם אשישרורתי,י וחכןשבות נדאוימםי םאלשערנייןחסשעביוף

 זה זה
 (ב) תחילתו של סעיף קטן(א) ביום כ״ג בטבת התשם״כ
 (ו בינואר 2008), והוא יעמוד בתוקפו ושלוש שנים מהמו עד

 האמור האמור
 (ג) בסעיף זה, ״שיווק גז בפריס זה ארצית״ - שיווק סז בשלושה
 מחוזות או יותר מממחות האדיות, כאמור בהודעה על חלוקו:
 שטח המדינה למחוזות חלנמות ותיאור גבולותיהם 4ו לפא סעיף

 3 לפקודת סדרי השלטון והתשפט, התש״ח-8ה9ו5.
 7וגר שר התשתיות הלאומיות, לאחר התייעצות עם הממונה על
 ההגבלים העסקיים, רשאל להאריך, בםו, כל א חת מהתקופות
 האמורות בסעיפים 7וא(ב) ת7וב(ב) בתקופות נוספות, ובלבד
 שסך תקופות ההארכה לפי כל אחד מהסעיפים לא יעלה על

 שלוש שנים שלוש שנים
 בלי לגרוע מהוראות סעיפום 7וא ו-7וב, עפק םז לא יכלול
 ב חוזה להספקת גז בנאים שהש בהם כתי להכביד על יכ ולדתו
 של צרכן גז ביתי להחליף כספק בי או שיש בהם כדי לפגוע
 בתחרות במשק הגב לרבבות תנשי של דרישות תשלום בשל

 החלפת ספק גז החלפת ספק גז
 7וד!ו לשם פיקוח על ביצוע הוראות סעיפים 7ואא א17ב, רשאי
 המנהל או עובד המדינה שהו א הסמהך לכך, לדרוש מספק גז,
 לרבות לאחר תקופלתרבתוקתפלםאחשרל תהקסועפיתפ יתםוקהפאםמושרילם,הלסמעיספויר
 לו כל ידיעה ומסמך הנוגעים לעניין, לרבות דינים וחשב ונות,
 פנקסים, תעודות ופלט כמשמעותו בחוק זה מחשביכם, התשנ״ה-

 995ו6.״;
 (3) אחרי סעיף 8ו יבוא:

 הארכת הוראות
 שעה

 איסור קביעת תנאים 7איוסדו
 הפוגעים בתחרות

 סמכות דרישת
 מסמכים

 8עא. היה למנהל יסוד סביר להניה כי ספק גז עצא, ספק גז שהוא
 בעל זיקה אליו, או מי מ טעמם, עש ה אחד מהמפםרעים להלן,
 רשאי הוא להטיל עלש עי צום כספי, בשל !־;נפרה כ לפי כל צרכן

 גז, בסכום של 5,000גז2, בשסקכלוים חשדלש0י0ם0:, 25 שקלים חדשים:
 ( ו) התקשר עם צרכן גז או השיע לו הטבות, בניהוד ל הוראות

 סעיף 7וא(א);

 ״עיצום כספי

 י״פ התשי״ז, עמי ו76
 ע״ר התש״ח, תוסי אי, עמי ו

 ס״ח התשנ״ה, עמי 366

 ספר החוקים 26ו2, כ״ט בטבת התשס״ח, 2008.ו.7 25ו



 (2) סירב סירוב בלתי סביר לתת לצרכן גז שירות הספקת גז,
 בניגוד להוראות לפי סעיף 7וב(א), ששר התשתיות הלאומיות
 ושר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבעו
 שניתן להטיל עיצום כספי לפי סעיף זה בשל הפרתן; קביעה

 כאמור, לרבות שינויה, תיעשה בתוספת החמישית
 8וב. בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי סכום השווה לעיצום
 הכספי כאמור; בסעיף זה, ״הפרה חוזרת״ - הפרה כאמור
 בסעיף 8וא שנעשתה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה

 הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי
 8וג עיצום כספי לפי סעיף זה ישולם, לפי דרישת המנהל בכתב,
 בתוך 30 ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה
 הודעה למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה,

 וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו
 8וד (א) אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על
 דרישה לתשלום עיצום כספי לפי סעיף זה, כדי לעכב את
 תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית

 המשפט הורה על כך
 (ב) התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם
 עיצום כספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה
 וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-
 ו96ו7 (בחוק זה - הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו ועד

 יום החזרתו
 8וה (א) עיצום כספי יהיה לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה
 לתשלום, ואם הוגשה עתירה ובית המשפט הדן בעתירה הורה
 על עיכוב תשלומו - לפי הסכום המעודכן ביום ההחלטה

 בעתירה
 (ב) סכום העיצום הכספי כאמור בסעיף 8וא יתעדכן ב-ו
 בינואר של כל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון) לפי שיעור
 עליית המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע
 ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון

- לעומת המדד שהיה ידוע ב-ו בינואר 2008
 8וו לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור,

 הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלומו
 8וז עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת

 המסים (גביה)8.״;
 9ו יבוא:

 9ו. (א) שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע הוראות
 פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות הוראות
 משלימות, ובכלל זה בהתחשב, בין השאר, בשיקולים של

 קידום התחרות במשק הגז, הוראות בעניינים אלה:

 הפרה חוזרת

 דרישת העיצום
 הכספי

 עתירה לבית משפט
 לעניינים מינהליים

 סכום עיצום כספי
 מעודכן

 הפרשי הצמדה
 וריבית

 (4) במקום סעיף
 ״ביצוע ותקנות

 גבייה

 ס״ח התשכ״א, עמי 92ו.
 חוקי א״י, כרך בי, עמי 374ו
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 (ו) חובת ספק גז יוצא למכור קכלים נייחים ושלו
 המשמשים להספקת גז לצרכן ביתי, תספק גז נכ נס

 המעוניין בכך, במחיהרמ עשוינייקןבבעכבך,הבתמאחםי רלהשויריקאובתע לבפהיתאם להוראות לפי
 חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-

 996ו9, לפי אמות מידה שקבע ו הושר ושיר האוצר;
 (2) פיצוי שישלם ספק גז יושיא לאם ׳לפא פרק את

 המכלים הנייחים והמציכולדי םה מהונישיאחילםשולהוציאודלהאמוהחשזיארל שלו או לא החזיר
 את דמי הפקדון במואעתדידםמ ישהנפקקבדעון לבפמיוחעודקי זםה;שנקבעו לפי חוק זה;

 (3) הגבלות לעניי( המסהר המרבי של צרמני גר ביתיים!
 או של בתים משותפים שניתן לחברם למםרכני הספקת
 גז אחת, וכן נפח מרגבי של מכלים חיחים שניתן לחברם

 למערכת הספקת גזלאמחערת;כת הספקת גז אחת;
 (4) תנאים לחיבור שני מכלים ניוח ים או יותר

 למערכת הספקת גזלאמחערת;כת הספקת גז אחת;
 (5) חובת ספק גז למסור לצרכן הגז במידע כפי שייקבע

 בנוגע להספקת הגזבנוגע להספקת הגז
 (ב) תקנות וצווים לפי פריק זה, למעט תקנות לפי סעיף
 קטן (א)(4) ו-(5), טעונות אישו ר ועד ת הכלכלה של הכנס ת .״

 2י בחוק המקרקעין(החחפת ספק גז בב(ת משותספ התשנ״א-ו99ו0ו - תיקון חוק
 (החלפת ספק גז המקרקעין (החלפת

 (ש) בסעיף ו, בסופו יבוא: ספק גז בבית
 משותף)

 ״״יום״ - ימים אי עד הי, למעט מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף
 8וא(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח -948ו קרביהם, ו־יוםו

; ת ו א מ צ ע  העצמאות; ה
 ״מכל נייח״ - כהגדרתו בסעיף 4ו לחוזק הסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה),

- הסדר ים 989ו) ;״;  התשמ״ט-989ווו (להלן - חו
; ל ט ף 2 - ב י ע  (2) סעיף 2 - בטל(;2) ס

: א ו ב ף 3 י י ע י ס ר ח א וא: ב) 3 י  (3) אחרי סעיף 3 (
וצא, סחק גז  ״עיצום כספי 3א. (א) היה למנהל יסוד סביר להניל כס ס פק י
מם, לא כזכר מכל נייח ה ק  שהוא בעל זיקה אליו, או במי• מ
 שלו, בניגוד להוראות סעיף וא( ו) לתוספת, רשאי ההוא להטפל
ם חדשים; בהפרה ו כ ס  עליו עיצום כספי בסכום של 65,000 ש
ום הכספי האמור סכ ום של 5,000 כ  נמשכת ייווסף על העי

פ ה ת ה כ ש מ  שקלים חדשים לכלשיוקלםיםש בחודנשמישםכלתכלה יהופםרהשבו נ
א 8ו ז לחוק הסדרים 989ו יחולו  (ב) הוראות סעיפים 8וב ע

 על עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינולים המח ויהים.
ו על זיקה״ - כהג דרתם בסעיף -  (ג) בסעיף זה, ״המנהל״ ו״ע

 לחוק הסדרים 989ול;
 (4) בסעיף 4, במקום ״ועדת החוקה חוק ומשפט״ יבוא ״ועדת הכלכלה״;

 ס״ח התשנ״ו, עמי 92ו.
 ס״ח התשנ״א, עמי 7ו ו.
 ס״ח התשמ״ט, עמי 28
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 (5) בתוספת, אחרי סעיף ו יבוא:
 ״מכלי גז של וא נמסרה לספק יוצא הודעה על החלטת בעלי דירות בבית משותף

 כאמור בסעיף ו (בחוק זה - הודעה), יחולו הוראות אלה: ספק יוצא
 (ו) הספק היוצא ימכור את המכלים הנייחים שלו, לספק
 הגז שבעלי הדירות התקשרו עמו בחוזה להספקת גז במקום
 הספק היוצא (בחוק זה - הספק הנכנס), בתמורה כאמור
 בפסקה (3); התמורה תיקבע בהתאם להוראות לפי סעיף

 9ו(א)(ו) לחוק הסדרים 989ו;
 (2) הספק היוצא ימציא בתוך שלושה ימים מיום מסירת
 ההודעה לספק הנכנס, לבקשתו, את מלוא התיעוד שברשותו
 בנוגע למכלים הנייחים, את התיעוד הנדרש בהתאם לתקן
 ישראלי ת״י 58ו ותיעוד נוסף ככל שקבע שר התשתיות

 הלאומיות;
 (3) הספק הנכנס ישלם לספק היוצא את מלוא התמורה
 בעד המכלים הנייחים, בתוך 7ו ימים מיום מסירת ההודעה,
 אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא בכתב, בתוך
 שלושה ימים מיום שהומצא לו התיעוד כאמור בפסקה (2),

 כי אינו מעוניין לרכוש את המכלים כאמור;
 (4) לא העביר הספק הנכנס לספק היוצא את תשלום מלוא
 התמורה בעד המכלים הנייחים בתוך 20 ימים מיום מסירת

 ההודעה, יראו את ההודעה כבטלה;
 (5) הספק היוצא יפרק על חשבונו מונה ווסת השייכים
 לו במועד שייקבע בתיאום עם הספק הנכנס ובעלי הדירות
 בתוך שלושה ימים מיום שהועבר אליו מלוא התמורה כאמור

 בסעיף זה;
 (6) הוראות סעיף 2(א) לא יחולו לגבי המכלים הנייחים,
 אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא כי אינו מעוניין

 לרכוש את המכלים כאמור בפסקה (3);
 (7) המכלים הנייחים, לרבות התיעוד כאמור בפסקה (2),
 יועברו לבעלות הספק הנכנס עם תום פירוק המונה והווסת

 כאמור בפסקה (5) ״
 תיקון חוק הגז 3 בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט-989ו2ו -

 (בטיחות ורישוי)
- מסי 3 (ו) בסעיף ו, בהגדרה ״מיתקן גז לצריכה עצמית״, אחרי ״בתוספת״ יבוא

 ״הראשונה״;
 (2) אחרי סעיף 8 יבוא:

ת 8א (א) ספק גז יבדוק מיתקן גז של צרכן גז ומיתקן גז המשמש ו נ י ק ת ת ק י ד ב  ״

ת צרכן גז ויוודא את תקינותם, טרם הספקת הגז לצרכן הגז ו י ר ח א ז ו ת ג כ ר ע  מ

 (ב) החל במועד הספקת גז בידי ספק גז, אחראי הספק
 לתקינות מיתקן הגז של צרכן גז שהוא מספק לו גז ושל מיתקן

 הגז המשמש את אותו צרכן

 ס״ח התשמ״ט, עמי 08ו; התשס״ב, עמי 98.
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 (ג) בסעיף זה, ״צרכן גז״ - עהגדרתו בסעיף 4 ו כהוק הסדרים
 במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט-989ו3ה״;

 (3) בסעיף 4ו -

 (א) בפסקה (3), במאום ״כפס שקבע השר םצו״ יבוא ״בהתאם להוראות התותפת
 השניה וכפי שקבע השר בתקנות; הבשר, בשישות ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי

 לשנות את התוספתל שהנושנתי הא״;ת התוספת השניה״;
 (ב) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) הוא מספק גז ריק לצרכנים שיש רו עמם חוזה בכתב להספקת גז;
 הוראות אלה יחולו לעניין התקשרות להספקת הז, שנעשתה ביפם כ״ג בטבת
 התשס״ח (ו בינואר 008ס) ואילךב לרבו ת שינוי בתנאי הותק שרות קיימת

 והארכת תקופת ההותהקארשכרותת;תקופת ההתקשרות;
 (5) הוא מבצע בדיקות תקופמיות לכד קוצרכנים שהוא מספק להבו גז, שאינא
 מספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את בבי צולע הבדיקה אתמורצ בדיקות
 כאמור יבוצעו אחת לחמש שנים לפחות או אחש לתקופה ק צרה יותר ככל

 שנקבעו הוראות לעניין זה על ידי השר או בתקו ישראלי ת״י 58ת״;
 (4) סעיפים 9ו עד ו2 - בטיפים;

 (5) בסעיף 29 -

 (א) בסעיף קטן (א), במקום עלביצוע עבודות״ יבוא ״לעניען מתן הובעה מוקדמת
 לצרכן גז על מועד ביצוע בדיקה ששל מיתקן גז ולעני ין ליצות עבזדות״נ

 (ב) בסעיף קטן (ב)(,ב)אחרביס״עהיףת וקסטפןת(״ב)י,בואאח ר״יה״רהאתשווסנפה״ת;״ יבוא ״הראשונה״;

 (5) בתוספת, בכו(ת5)רת, בתסופספהתי,בובאכ ו״תרראת,שונבהס״ו;פה יבוא ״ראשונה״;

 (6) אחרי התוספ (ת6)הראאשחורניההיבתוואס:פת הראשונה יבוא:

 ״תוספת שניה
 (סעיף 4ו) (סעיף 4ו)

 א. ספק גז יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בש ל כל אירוע בסכום שלא ירחת מסכום
 השווה, בשקלים חדשים, ל-5 מיליון דולר ארצות הלרית לפר שער ה חליפין היציג של

 הדולר של ארצות הברית לעומת השקל החדש וכנפי שמפרסה בנק ישראש.
 ב. הביטוח ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בח וק הפיכוח על שבחתים פיננסיים (ביטוח),

 התשמ״א-ו98ו4ו.
 ג. הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הבישיון כשל ספק הגה, וייעשה ב סופן שיכסה
 תביעות בשל אירועים שאיבעו בתקופת תוקפה ושב הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר

 מכן מכן
 ד סכום ההשתתפות העםמית בביטוח כאמור לא יעלוה על >מ°ו מסכום הביטו ח

 לאירוע.״
 4תיקון חובקחובקת יבתי מש4פט לעבנחיוינקי םבתמיינמהשליפיטם,לעהנתיינשי״םס-מ0י0נ0ה2ל5יו,יםב,תהוסתפש״תסה-ר0א00ש2ו5נו,ה ב-תוספת הראשתוינקוהן -חוק בתי

 משפט לעניינים משפט לעניינים
ו) בפרט ו2, אחרי פסקה (23) 2בוא: מינהליים  י
- מסי ו3 - מסי ו3
 ״(24) החלטת המנ״(ה4ל2)להפיחלחוטקת הגזמ נ(בהלטילחופיתחווריקשהוגי)ז, (בהטתישחומ״תטו-רי89ש9ויו),״;התשמ״ט-989ו ״;

ו ס״ח התשמ״ט, עמי 28 3 

ו ס״ח התשמ״א, עמי 208. 4 

ו ס״ח התש״ס, עמי 90ו; התשס״ח, עמי 95. 5 
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 (2) בפרט 32, אחרי פסקה (5) יבוא:
 ״(6) החלטה של המנהל לפי סעיף 8וא לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני
 חקיקה), התשמ״ט-989ו6י ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית

 משותף), התשנ״א-ו99ו7י.״
 תחילה 5, (א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת

 התשס״ח (ו בינואר 2008) (להלן - יום התחילה) .
 (ב) תחילתם של סעיפים 7וא ו־8וא(ו) לחוק הסדרים 989ו, כנוסחם בסעיף ו(2) ו־(3)

 לחוק זה, ביום כ״ד באדר אי התשס״ח (ו במרס 2008),
 (ג) תחילתם של סעיף 9ו(א)(ו) לחוק הסדרים 989ו, כנוסחו בסעיף ו(4) לחוק זה ושל
 סעיפים 3א, ו־וא לתוספת לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ״א-
 ו99ו, כנוסחם בסעיף 2(3) ו־(5) לחוק זה, ביום כ״ד באדר בי התשס״ח (ו3 במרס 2008);
 לא נקבעו עד אותו מועד הוראות בדבר מחיר מכלים נייחים כאמור בסעיף 9ו(א)(ו)
 לחוק הסדרים 989ו, רשאי שר התשתיות הלאומיות, באישור ועדת הכלכלה של
 הכנסת, לדחות את תחילתם של הסעיפים האמורים בתקופה שלא תעלה על שלושה

 חודשים
 (ד) תחילתה של התוספת השנייה לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט-989ו,
 כנוסחה בסעיף 3(6) לחוק זה ביום כ״ז באייר התשס״ח (ו ביוני 2008), ואולם בתקופה
 שמיום התחילה ועד המועד האמור ביטוח שיערוך ספק גז לכיסוי חבותו ייעשה אצל

 מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-ו98ו8ו,
 הוראות מעבר 6 , סעיף 2 לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ״א-ו99ו, כנוסחו ערב

 ביטולו בחוק זה, ימשיך לחול על התקשרות בחוזה להתקנת מערכת גז מרכזית או
 להספקת גז שנעשתה לפני יום התחילה, ובלבד שהפעלת מערכת הגז המרכזית מכוח

 ההתקשרות האמורה החלה לא יאוחר מיום כ״ב באלול התש״ע (ו בספטמבר 0ו20)

ן בן־אליעזר  בנימי
 שר התשתיות הלאומיות

יאל פרידמן  דנ
 שר המשפטים

 אהוד אולמרט
 ראש הממשלה

ק צי  דליה אי
 יושבת ראש הכנסת

ן פרס  שמעו
 נשיא המדינה

 ס״ח התשמ״ט, עמי 28,
 ס״ח התשנ״א, עמי 7וו,

 ס״ח התשמ״א, עמי 208,

 חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)
 (תיקון מם׳ 2), התשם״ח-2008*

 בחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס״ו-2006ו
 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 5, בסופו יבוא ״הראשונה״

 2, בסעיף 44(ב) לחוק העיקרי, אחרי ״לתוספת״ יבוא ״הראשונה״

 * התקבל בכנסת ביום ט״ז בטבת התשס״ח (25 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
- הממשלה 303, מיום י״ח בסיוון התשס״ז (4 ביוני 2007), עמי 638,

 ו ס״ח התשס״ו, עמי 30ו; התשס״ו, עמי 55ו,

 תיקון סעיף 5

 תיקון סעיף 44

6 
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 תיקון סעיף 64

 תיקון סעיף 79

 הוספת כותרת
 סימן אי

 הוספת כותרת
 סימן בי

 החלפת סעיף 02וא
 והוספת סעיפים

 02וב עד 02וז
 וכותרת סימן גי

 בסעיף 64(ד) 3חוק העיקרי, אחרי ״לתוהעת״ יבוא ״יהראשונה״.

 בסעיף 79(א) לחוק הסיקףי, אחרי ״לתוהפת״ יבוא ״הראשונה״.
 ת כאוחתרריתכותרת5פ רק דיא לחרחיו קכ והתעריתק רפיריקבודיא :לחוק העיקרי יבוא:

 ״םימן א׳: חיסיון חומר תחקיר״
 ת כאוחתרריתסעיף 02ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״םימן ב׳: העםקת שוטרים בתשלום״
 במקום סעיף 02וא ״1חוקן העי קרי יבוא:

 ״העצאת שוטרים 02וא.(א) ביקש אדם כילרגל אירוע או פעולה מטעמו תקצה
ע המשטרה שוטרים לשם שמירה על הסדר הציבורי וזוז לובו ו ר י ל א ג לר ה

ם עו ש  את
 הציבו ר באירוע או בפעולה כאמור, רשאי קצין מוסמך להקצות
 לאירוע או לפעולה כאמו ר שוטרים בתשלום, אם נמצא כי
 מפאת היקפם, טיבם ראו מקומם של האירוע או הפע ולה
 קיים חשש לפגיעה בסדר הציבםרי או בשלום והציבור, וכי

 מתקיימים תנאים אלה:
 (ו) האירוע או הפע ולה הם מסוג האירועים או
 הפעולות אשר על פ! הקבוע בפק ואות משטלת ישראמ
 ניתן להקצות להם שוטרים ב תשלו ם; פקו דוות לעניין זדה

 יפורסמו באתר האינטרנט שצ משטרת ישראם;
 (2) התקיימו לגבי האיירוע או הפעולה הו ראות כל

, ן י  ד

 (ב) לא יקצה הקצין המודסיןמך שוטרים בתשלום, אלא לאחר
 שנוכח כי התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (א), ולאחר
 שמצא כי נוכח היקפם, טיבם ומתומם וששה האיוםע או הפעולה
 יש מקום להקצות שוטרים בתשכום ריאת ב שים לב, קון השאר,

 לאלה:
 (ו) האפשרות *להשתמש בחלופות אחרות לצורך
 אבטחת שלום הצי(בוו)ר באהיארופעשראותב פלעהולשה;תמש בחלופ
 (2) מאפייניהם הארטיים או הציבוריים של האירוע
 או הפעולה, לרבות היותם מיועדהם לציבור מסוום צי

 למטרות רווח; או הפעולה, לרבות היותם מיועדים
 (3) ההשלכות על פעילות המשטרה ועל השוטרים,

 (ג) החליט קצין המשטרה המחםמך כ י נדרשת הקצאת
 שוטרים בתשלום, יורה בדבר מספר השוטרים בתשלום
 שיוקצו בהתאם לאמות המידה שייקבעו בנוהלי משטרת

 ישראל,
 (ד) ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל נושא באחריות
 המקצועית כגורם מדה להאצאת שש וטרים בבות שלום והפעלתם

 המבצעית,

 3תיק

 ה5ו ס
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 (ה) בפרק זה, ״קצין מוסמך״ - קצין משטרה בדרגת פקד
 ומעלה המשמש כראש משרד סיור שהסמיך לכך ראש אגף

 המבצעים במשטרת ישראל
 אירוע או פעולה 02וב הוגשה לפי הוראות כל דין בקשה לקיום אירוע או לביצוע

 החייבים ברישיון
 פעולה החייבים בקבלת רישיון, היתר או אישור מאת
 המשטרה, או נמסרה הודעה מוקדמת על הכוונה לקיים
 אירוע או לבצע פעולה החייבים לפי הוראות כל דין במתן

 הודעה כאמור, יחולו הוראות סעיף 02וא
 סייגים להעסקת 02וג, על אף הוראות סעיפים 02וא ו־02וב, לא יוקצו שוטרים

 שוטרים בתשלום
 בתשלום בכל אחד מאלה:

 (ו) אירוע ממלכתי בעל חשיבות לאומית, כפי
 שקבעה ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לעניין זה,

 וכן כפי שייקבע בנוהלי משטרת ישראל;
 (2) אסיפה או תהלוכה כהגדרתן בסעיף 83 לפקודה,
 וכן משמרת מחאה או הפגנה, בעניינים בעלי אופי

 מדיני או ציבורי;
 (3) משימה שלצורך ביצועה לא נדרשת הפעלה של

 סמכויות שוטר
 עיון חוזר בהחלטת 02וד (א) על החלטת הקצין המוסמך לפי סעיף 02וא רשאי אדם

ך לפנות בבקשה לעיון חוזר לפני מפקד מחוז או סגנו, מ ס ו ן מ י צ  ק

 (ב) מפקד המחוז או סגנו, רשאי לאשר את החלטת הקצין
 המוסמך, לשנותה או לבטלה

 (ג) על החלטת מפקד המחוז או סגנו בבקשה לעיון חוזר, ניתן
 לערור לפני ועדת ערר בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה

 בעיון החוזר
 ועדת ערר 02וה,(א) השר ימנה ועדת ערר שתדון בעררים על החלטות מפקד

 מחוז או סגנו בעיון חוזר לפי סעיף 02וד, ואלה חבריה:
 (ו) ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל והוא יהיה

 היושב ראש;
 (2) נציג לשכת עורכי הדין שהוא כשיר להיות שופט

 שלום;
 (3) בעל תואר אקדמי במינהל עסקים, בכלכלה או

 בחשבונאות וכן ניסיון בניהול של חמש שנים
 (ב) החלטה בערר לגבי הקצאת שוטרים לאירוע או לפעולה
 ומספר השוטרים הדרוש לשמירה על הסדר הציבורי או על
 שלום הציבור באירוע או בפעולה כאמור, טעונה הסכמת

 יושב ראש הוועדה
 (ג) השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע את

 סדרי הדין בוועדת הערר
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 פותיתק״ון סעיף 04ו

 תיקון כותרת
 התוספת

 הוספת תוספת
 שניה

 ייעוד תשלומים

 (ד) החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לרני בית המשפט
 לעניינים מינהלייםלעניינים מינהליים

 02וד (א) התשלומים שיתקבלו ששל העסקית שוט רים בתשלום
 לפי פרק זה ייווספו לתקצקב משטרת ישראל וישמשו תשם
 תשלום לשוטרים שהועסקו כאמורי לכיסוי סוצ אות המשטרה
 בהעסקת שוטרים בתשלום ולרווחת כלל השוטרים ובני

 משפחותיהם משפחותיהם
 (ב) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסתיבה של הכנסת,

 יקבע הוראות לעניין חלוקות אתשלומים חילפי סעיף קטל(מן).
 02 ו זק בתטופה של שנתיים החל מיום תחילתו של חוקק המשטרה
 (דין משמעתי, בירו ר־ קבילות שוטרבם והוראות שונות) (תוקון
 מסי 2), התשס״ח-7ס20, רשאי קצין מוסמך, לאק שת מי
 מהמנויים בתוספת השניה, להקצות שוטרחם בתשלום לשם
 סיוע בהפעלת סמכות אכיפה או סבייה הנתונות להם יעל

 פי דין פי דין

 םימן ג׳: הוראות כלליות״
וק העיקרי, בכל מקום , במקום ״התוספת״ יבוא ״התיספות״.  בסעיף 04ו ל8

 בתוספת לחו9 העיקרי, אחרי ״תוספת״ יבוא ״ראשונה״.

 העסקת שוטרים
 בתשלום - הוראת

 שעה

 8י
 ת9יק

 ה0ווספת אתוחסרפיתהשתנויסהפ0תוהראאשחורניההלתחווסקפהתעיהקרראישיובנוהא :לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוםפת שניה
( ז ו 0 ף 2 י ע ס  (סעיף 02וז) (

על, התשכ׳צא967ו2, או כונס  (ו) בעל תפקיד כמשמעויתו בסעיף 5(ג) לז־ווק הה^אה 5פ)
 נכסים שמונה לפי סעיף 53(א) לח וק האמור;

ף 05כ לפקודת העיריות3;  (2) גובה ארנונה כהגח-תו באענ
 (3) גובה מסים כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת המסים(גבלה)4;

; ט פ ש מ י ה ת  (4) הנהלת בתי ה(4מ)שפטה;נהלת ב
 (5) חברת החשמל לישראל בע״מ;

; מ ״ ע ם ב י ת מ ר ב  (6) מקורות, חבר (ת6)מיםמבקוע״רומ;ת , ח
; מ ״ ע ל ב א ר ש י  (7) נתיבי הגז הט(ב7)עי לניתשירביאלהגבזע״המט;בעי ל

; י מ ו א ח ל ו ט י ב לאוהמימ;וסד ל  (8) המוסד לביטו(ח8 )
; ם י נ פ ד ה ר ש  (9) משרדי הממ (ש9ל)ה, לממשערטדימהשרמדמ שהלפנהי,ם;למעט מ

; ת ו י מ ו ק ת מ ו י ו ש  (0ו) רשויות מקו (מי0וו)ת; ר

 (וו) רשות המסיםב)שראל;
; ת ו א צ ו ה ת ו ו ר ג  (2ו) המרכז לגביי (ת2וק)נסוהת,מ ראכגזרולגתבוייהותצקאנוסתו;ת, א

ל ״ ו ל ף ה נ ע עצה ל לולה״מו ה) ו ף3  (3ו) המועצה לענ(

 2 ס״ח התשכ״ז, עמי 6וו,

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו,

 4 חוקי א״י, כרך בי, עמי (ע) 374ו, (א) 399ו,
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 בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו5, בסעיף 77ח3(2), אחרי ״לתוספת״ יבוא
 ״הראשונה״

 2̂ בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש״ס-62000, בתוספת השניה, אחרי פרט
 2ו יבוא:

 ״3ו ערעור לפי סעיף 02וה(ד) לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים
 והוראות שונות), התשס״ו-2006 ״

 3ו תחילתם של סעיפים 02וא עד 02וו לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 7 לחוק זה, שלושה
 חודשים מיום פרסומו של חוק זה

 תיקון פקודת
 המשטרה - מסי 23

 תיקון חוק בתי
 המשפט לעניינים

 מינהליים - מסי 32

 תחילה

 אהוד אולמרט אבי דיכטר
 ראש הממשלה השר לביטחון הפנים

ק צי ן פרס דליה אי  שמעו
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7ו, עמי 390; ס״ח התשס״ו, עמי 256,
 ס״ח התש״ס, עמי 90ו; התשס״ח, עמי 29ו,

 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם׳ 102), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 328 ^ בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995וו (להלן - החוק העיקרי), בסעיף

 328, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
 ״(ג) (ו) לא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד המדינה, או נגד עובד שלה בשל מעשה
 שעשה תוך כדי עבודתו כעובד המדינה, למעט תובענה בשל נזק גוף כתוצאה

 מתאונת דרכים
 (2) לא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד מוסד רפואי או נגד קופת חולים, או נגד
 עובד שלהם, שעילתה היא טיפול רפואי במסגרת המוסד הרפואי או במסגרת

 קופת החולים
 (3) על אף האמור בפסקאות ( ו) ו־(2), חייב בית משפט את המדינה, מוסד רפואי,
 קופת חולים או עובד שלהם לשלם פיצויים לזכאי לגמלה, במסגרת תביעה לפי
 פקודת הנזיקין2, שהגיש אותו זכאי בשל מקרה כאמור בסעיף קטן (א), יופחת

 סכום הגמלה שחייב המוסד לשלם בשל המקרה האמור מסכום הפיצויים
 (4) בסעיף קטן זה -

 ״טיפול רפואי״ - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק זכויות החולה, התשנ״ו-996ו3;

 * התקבל בכנסת ביום י״ז בטבת התשס״ח (26 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
ום גי בחשוון התשס״ח (5ו באוקטובר 2007), עמי 6ו ועמי 6וו, - הממשלה 335, מי

 ו ס״ח התשנ״ה, עמי 0ו2; התשס״ח, עמי 23,

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0ו, עמי 266,

 3 ס״ח התשנ״ו, עמי 327
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 ״מוסד רפואי״ - כהגדרתו בסעיף 4- לפקודת בביאות העלן, ק94ו4, שבבעלות
 הממשלה, קופת חולים או רשות מקו מית, או מ וסד רפואי משהוא תאגסד

 שהוא מוסד ציבורי שהשמעותו בסעיף 9 לפקודות מ ס הכנסהל
 ״עובד המדינה״ - ״כעהוגבדדר תהומבדיסנעיה״ף 7- לכפהקגודדרת והנבזיסקעין;ף 7 לפקודת הנזיקין;

 ״קופת חולים״ - ״כהגדרתה בסעיף כ לחוק היטוח בריאות מ מלכותי,
 התשנ״ד-994ו6; התשנ״ד-994ו6;

 ״תאונת דרכים״ -״ תכאהוגנדתר תדרהכיבםח״ו ק-פיכצהוגידירםתלהנ פבגחעויקתפאיוצנוייתםדרלנכיפגם,עי תאונות דרכ
 התשל״ה-975ו7, שמהעתושרלב״בהה- 5ר7כ9בו 7,שלשמהעמורדיבנ הבה רכב של המדינה

 (ד) משרד האוצר יעביר למוס ד, מדצ שנה, את הסכו ם הקשוע לגבי אסתה שנה בתוספת
 שבלוח ט״ז, לפיצוישבבשלולחמטק״רזי,םלפכיאצומיו רבבשסלעימףקרקיטםן (כא)א,מושרחבלוסתע יעףליקטהןם( אה),ורשאוחתל וסתעיעףל יהם הוראות ס

 קטן (ג)(ו) או (2); הסכטמים הנאובים בלוח ט״ז יעודכנו בבו בינואר, מדי שנה־ החיל ביום
 ו בינואר 2009 ואילך, לפי שיעור השינוי במדד שפו רסם לאחרונד לפני היום האמנר,
 לעומת המדד שפולסם לאחמונה שפוי עם ו בינואר של השנה הקודמת; השר ושר

 האוצר, רשאים לשנהואת,ו צבר,צ ו,ר שאאתיםה סלכושנמויתם, בהנצקו,ובאיתם הבלסוכחומטי״םז ״הנקובים בלוח ט״ז ״
 הו אחרי ללוח ט״ו לחוק העיקרי יבוא: הוספת לוח ט״ז

 ״לוח ט״ז
 (סעיף 328(ד)) (סעיף 328(ד))

 הםכום שיעביר משרם הא וצד למוםד לפי השנים (במיליוני שקלים חדשים)
 2008 0וו

 2009 30ו
 0ו20 00ו50ו2 50ו

 וו20 וו2505ו 55ו

 2ו20 ואילך 2ו2605ו״ואילך 65ו״

 3. תחילתו של 3וק זה ביום כ״ג לטבת התשס״ח (ו בינואר 2008) (להלן - יום התחילה), תחילם
 4. הוראות סעיף 328 לחוק העיקרי, כ2וסחן בסעיף ו ל1 חוק זה, יחולו גום על כלל תובענה תחולה

 כאמור בסעיף 328(ג)כ(או)מוארו (ב2ס)עליףחו8ק32ה(גע)י(קו)ר יאוש(ה2)ג ילשחוהקמוהסעידקלרפינישיוהגםי שהתהחמיולסהד, לאפםנ יליואם התחילה, אם
 ניתן בה פסק דין סונפייתןעבדהיופםסיק״גדיבןתסשורפי העדת ישוסם״ זי ״(ג5 בתאושקריטובהרת6ש0ס0״2ז)(5 באוקטובר 2006)

 ה5וראת המגעיברש המוסד5תובענהגהי שכאהממוורסבדסתעויבףע8נ2ה3 (גכ)(או)מ וראוב(ס2)עילףחו8ק32(הג)ע(יו)ק ריא,ו כ(נ2)וסלחחווקבסהעיעיףקור י, הכונרואסתח ומעבבסרעי
 לחוק זה, לפני יום התחי לה, וטרם ויתן בה פסק דין גסופי, יבקש המ וסד מבית המשפט

 שלפניו נדונה התובשעלנפהניוהאנדמונרה,הלתדוחבועתנהאתהאהמתוורבה,ענלהדחות את התובענה

 אהוד אולמרט י צ חק הר צוג
 ראש הממשלה ש ר הרווחה והשירותים תיםברתיים

י ק צ י ן פרס דל יה א  שמעו
 נששא המדייה י ושב ת ראש הכנסת

 ע״ר 940ו, תוסי ו, עמי ו9ו
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו,

 ס״ח התשנ״ד, עמי 56ו,
 ס״ח התשל״ה, עמי 234,
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 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם׳ 103), התשם״ח-2008*

 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995וי (להלן - החוק העיקרי), בסעיף
- 348 

 (ו) במקום כותרת השוליים יבוא ״סכום מרבי, סכום מזערי וסכום שלא יובא
 בחשבון״;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(או) לעניין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראות סעיף 335, לא תובא בחשבון
 ההכנסה של מבוטח מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה2, שאינה
 הכנסה מעבודתו כעובד או כעובד עצמאי, אשר אינה פטורה מתשלום דמי ביטוח

 לפי סעיף 350 ואינה עולה על סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע .״
 בסעיף 350 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום פסקאות (6) ו-(7) יבוא:

 ״(6) הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיף 25וב לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה
 לפי סעיף 373א, וכן הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיף 25וג(ב) או (ג) לפקודת מס

 הכנסה;
 (7) הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף 22ו לפקודת מס הכנסה, הכנסה
 מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 22וא לפקודת מס הכנסה
 והכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין,
 למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א), ולמעט הכנסה שיקבע שר

 האוצר, בהסכמת שר הרווחה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;״
 בסעיף ו37 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובהוראות שנקבעו לפיו, מבוטח שהוא עובד, עובד
 עצמאי או עובד ועובד עצמאי, שיש לו גם הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2
 לפקודת מס הכנסה אשר אינה הכנסה מעבודתו כעובד ואינה הכנסה מעבודתו כעובד
 עצמאי (בסעיף זה - הכנסה אחרת), ישלם דמי ביטוח גם בעד הכנסתו האחרת, בשיעור
 החל על הכנסה אחרת של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, וזאת אף אם הכנסתו

 האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו.״
 אחרי סעיף 373 לחוק העיקרי יבוא:

 373א, הפיקה חברה מהחברות המנויות בסעיפים 64 עד 64או
 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין, הכנסה חייבת כהגדרתה
 בסעיף ו לפקודת מס הכנסה, בשנת מס פלונית, יראו את
 ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי
 החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם

 לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור״

 ״מועד חיוב מיוחד
 בדמי ביטוח

 בלוח י׳3

 (ו) תחת הכותרת ״שיעור דמי הביטוח בעד שנת 2008״, בטור גי, תחת הכותרות ״אחוזים
 מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו־340(א)״, ״על החלק העולה על 60% מהשכר

 הממוצע״ ו־״למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי״, במקום האמור בו יבוא:

 תיקון סעיף 348

 תיקון סעיף 350

 תיקון סעיף ו37

 הוספת סעיף 373א

 תיקון לוח יי

 התקבל בכנסת ביום י״ז בטבת התשס״ח (26 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
ום גי בחשוון התשס״ח (5ו באוקטובר 2007), עמי 6ו ועמי 7וו, - הממשלה 335, מי

 ס״ח התשנ״ה, עמי 0ו2; התשס״ח, עמי 34ו,
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו,
 ס״ח התשס״ה, עמי 809, עמי 2ו8 ועמי 3ו8,

2 

3 

4 
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 36ו ספר החוקים 26ו2, כ״ט בטבת התשס״ח, 2008.ו.7



 6ו 0 6ו 0
 67 ו 67 ו

0 07 0 07 

 ו3 ו ו3 ו
 4ו 0 4ו 0
3 65 3 65 
 7״; 7״;

 (2) תחת הכותרת( ״2)שיעותרחדתמיה כהובתירטותח״ בשיעעדורשנדתמי09ה0ב2יטוואחילבךע״,דבשטנורת גי00,9ת2חותאיהלכךו״,ת רבוטתו
 ״אחוזים מההכנסה או מהש כר לפי סעיפים 337(א) ו־340(א)״, ״על החלק העול^ז על 60%
 מהשכר הממוצע״ ו״למבוטח שאינו ״ע ובד מאונו עובד עצמאי״, במקום האמצר אי יבוא:

 6ו 0 6ו 0

 67 ו 67 ו

0 07 0 07 

 ו3 ו ו3 ו

 4ו 0 4ו 0

3 65 3 65 

 7״; 7״;
 (3) תחת הכותרת ״שיעתר דמי התיטו ח בעד שנת 2008״, ב מקום טור הי יבוא:

 ״טור הי

 הקצבות אוצר המדינה לצי סעיף 32(ג1)

0 09 0 09 

0 08 0 08 

0 03 0 03 

0 02 0 02 

0 06 0 06 

0 02 0 02 

 ו 0 ו 0
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0 02 

0 25 

 67 0״;
 (4) תחת הכותרת ״שיעור דמי הביטוח בעד שנת 2009 ואילך״, במקום טור הי יבוא:

 ״טור הי

 הקצבות אוצר המדינה לפי סעיף 32(גו)

0 09 

0 08 

0 03 

0 02 

0 06 

0 02 

 ו 0

0 02 

0 25 

 67 0״

 בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס״ה-42005 -

 (ו) בסעיף 2(ו), המתקן את סעיף 32(גו)(ו) לחוק העיקרי -

 (א) בפסקת משנה (א), במקום ״6%ו,8״ יבוא ״7,92%״;

 (ב) בפסקת משנה (ב), במקום ״82% 5״ יבוא ״65% 5״;

 (2) בסעיף 7(א), בפסקה (ו) -

 (א) בפסקת משנה (א), במקום ״7,98%״ יבוא ״7,74%״;

 (ב) בפסקת משנה (ב), במקום ״82% 5״ יבוא ״65% 5״

 תחילה 7 תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התשס״ח (ו בינואר 2008) (להלן - יום התחילה)

 תחולה 8 הוראות סעיפים 348, 350, ו37, 373א ולוח יי לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה יחולו על
 הקצבות מאוצר המדינה ועל דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך

 אהוד אולמרט יצחק הרצוג
 ראש הממשלה שר הרווחה והשירותים החברתיים

 תיקון חוק המדיניות 6
 הכלכלית לשנת

 הכספים 2005
 (תיקוני חקיקה)

- מסי 2

ק צי ן פרם דליה אי  שמעו
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 ם״ח התשם״ה, עמי 346; התשם״ה, עמי 814.
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