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חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 52(, התשע"ב—2012*

בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל—1970  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 8
בסעיף 8, בהגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית", במקום "שבתוספת השלישית" יבוא 

"שבחלק א' לתוספת השלישית" 

בסעיף 70)ב( לחוק העיקרי, במקום פסקה )3( יבוא:2 תיקון סעיף 70

סעיף 46)ב( לא יחול;"   )3("

 הוספת סעיפים
71א עד 71א2 

והחלפת סעיף 72

במקום סעיף 72 לחוק העיקרי יבוא:3 

"מועד המעבר, 
המשכורת הקובעת 

ורשימת הדירוגים 
הבסיסית 

ההגדרה "מועד המעבר" שבסעיף 8 תיקרא, למעט לעניין 71א  )א( 
9א)ח( המובא בסעיף  חישוב תוספות ההפרשים לפי סעיף 

71א2, כך:

""מועד המעבר" — יום ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012( "

8 תיקרא כאילו  ההגדרה "משכורת קובעת" שבסעיף  )ב( 
בסופה נאמר: 

)1( ו–)2(, פלוני שתכוף  על אף הוראות פסקאות   )4("
לפני פרישתו מהשירות היה לו מינוי לתפקיד שצמודה 
לתקופה  היה  והמינוי  דרגתו,  על  העולה  דרגה  לו 
העולה על שישה חודשים, תחושב משכורתו הקובעת, 
בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על 

פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו; 

על אף הוראות פסקאות )1( ו–)2(, שולמה לאחר   )5(
תוספת   ,)2012 באפריל   30( התשע"ב  באייר  ח'  יום 
שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ונכרת לאחר 
המועד האמור על משכורתו של שוטר, בעד התקופה 
האמורה  התוספת  תובא  לא  האמור,  המועד  שלפני 
בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר 

האוצר אחרת, בצו "

ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא  )ג( 
כאילו במקום הסיפה החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק 

ב' לתוספת השלישית"  

עדכון המשכורת 
הקובעת

סעיף 9 ייקרא כאילו אחרי סעיף קטן )א( נאמר:71א1  )א( 

")א1( על אף הוראות סעיף קטן )א(, לגבי מי שערב 
פרישתו משירות דורג בדירוג הרופאים ופרש משירות 
לפני יום ח' בשבט התשע"ב )1 בפברואר 2012(, ושיעור 
הניכוי, בעד קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על 
 2011 עד   2009 לשנים  המדד  בשל  התוספת  שיעור 
יופחת  שמגיעה,  ככל  חודש,  אותו  בעד  לו  המגיעה 
ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי 
סעיף קטן )א( בעד שנת 2012; לעניין זה, "שיעור הניכוי" 
— לפי פסקה )3( להגדרה "שיעור הניכוי" שבסעיף 9א 

המובא בסעיף 71א2 " 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )21 במרס  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב   *
הממשלה — 667, מיום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(, עמ' 460 

ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"א, עמ' 1004   1
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9)ב( תיקרא כאילו  ההגדרה "המדד הקודם" שבסעיף  )ב( 
בכל מקום, במקום "ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(" 
נאמר "כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(" ובמקום "חודש 

דצמבר 2008" נאמר "חודש דצמבר 2011" 

סעיף 9א ייקרא כאילו נאמר בו:71א2 תוספות לקצבה

בסעיף זה — ")א( 

"המדד השנתי", לשנה מסוימת — שיעור עליית מדד חודש 
דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של 

השנה שקדמה לה;

"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" — מי שמשכורתו הקובעת 
חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה 

שיפוטית;

"קצבת הבסיס" — כמפורט להלן, לפי העניין:

לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן )ב( —   )1( 
משירות  שפרש  למי  זה  חוק  לפי  המגיעה  הקצבה 
או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר 
המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, 

ככל שמגיעה לו;

2008 כאמור  תוספת בשל המדד לשנת  לעניין   )2(
 ,)1( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ג(  קטן  בסעיף 
בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות 

או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף   )3(
בצירוף   ,)2( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ד(  קטן 
תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש 

משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011   )4(
כאמור בסעיפים קטנים )ה( ו–)ו( — קצבת הבסיס כאמור 
בפסקה )3(, בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה 

למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

"שיעור הניכוי" — כמפורט להלן, לפי העניין: 

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים   )1(
ברשימת הדירוגים הבסיסית — שיעור של 25% 2;

לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית — שיעור של   )2(
 ;8 5%

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים —   )3(

אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א )31  )א( 
2011( יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות  ביולי 

והשיעורים כלהלן:

9)ב( תיקרא כאילו  ההגדרה "המדד הקודם" שבסעיף  )ב( 
בכל מקום, במקום "ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(" 
נאמר "כ"ט בתמוז התשע"א )31 ביולי 2011(" ובמקום "חודש 

דצמבר 2008" נאמר "חודש דצמבר 2011" 

סעיף 9א ייקרא כאילו נאמר בו:71א2 תוספות לקצבה

בסעיף זה — ")א( 

"המדד השנתי", לשנה מסוימת — שיעור עליית מדד חודש 
דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של 

השנה שקדמה לה;

"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" — מי שמשכורתו הקובעת 
חושבה ערב מועד המעבר לפי שכר של נושאי משרה 

שיפוטית;

"קצבת הבסיס" — כמפורט להלן, לפי העניין:

לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן )ב( —   )1( 
משירות  שפרש  למי  זה  חוק  לפי  המגיעה  הקצבה 
או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר 
המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, 

ככל שמגיעה לו;

2008 כאמור  תוספת בשל המדד לשנת  לעניין   )2(
 ,)1( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ג(  קטן  בסעיף 
בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות 

או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף   )3(
בצירוף   ,)2( בפסקה  כאמור  הבסיס  קצבת   — )ד(  קטן 
תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש 

משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011   )4(
כאמור בסעיפים קטנים )ה( ו–)ו( — קצבת הבסיס כאמור 
בפסקה )3(, בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה 

למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;

"שיעור הניכוי" — כמפורט להלן, לפי העניין: 

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים   )1(
ברשימת הדירוגים הבסיסית — שיעור של 25% 2;

לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית — שיעור של   )2(
 ;8 5%

לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים —   )3(

אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א )31  )א( 
2011( יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות  ביולי 

והשיעורים כלהלן:
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לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד   )1(
המתקבל  השיעור   —  2012 ינואר  חודש 
מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש 
אוגוסט 2011 בקצבה המגיעה לו בעד חודש 
יולי 2011, ומהמנה האמורה יופחת 1; לעניין 
בחשבון  יובאו  לא  האמורות  הקצבאות 
תוספת ביגוד ותוספת בשל המדד לשנים 

2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי להן;

 2012 פברואר  חודש  קצבת  לגבי   )2(
ואילך — הסך הכולל של השיעור האמור 
מחלוקת  המתקבל  והשיעור   )1( בפסקה 
הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 
2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 
2012, והפחתת 1 מהמנה האמורה; לעניין 
תוספת  תובא  לא  האמורות  הקצבאות 
ככל   ,2011 עד   2009 לשנים  המדד  בשל 

שהוא זכאי לה;

אם פרש מיום א' באב התשע"א )1 באוגוסט  )ב( 
2011( עד יום ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012( 
— השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו 
בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד 
2012, ומהמנה האמורה יופחת 1;  חודש ינואר 

תוספת  תובא  לא  האמורות  הקצבאות  לעניין 
2011, ככל שהוא  2009 עד  בשל המדד לשנים 

זכאי לה;

"השיעור הקובע", לעניין תוספת הפרשים כמשמעותה בסעיף 
קטן )ח( — כמפורט להלן: 

לעניין תוספת הפרשים המשולמת בעד קצבת   )1(
חודש יולי 2008 עד קצבת חודש יולי 2011 — שיעור 
שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, ולא פחות מ–50%;

לעניין תוספת הפרשים המשולמת בעד קצבת   )2(
 — 2011 2011 עד קצבת חודש דצמבר  חודש אוגוסט 

 100%

התשס"ח  בטבת  כ"ג  יום  לפני  משירות  שפרש  מי  )ב( 
מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2008 בינואר   1(
ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו תוספת 
לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת 
הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת 
תוספת   — זה  )בסעיף  פרישתו  למועד  בהתאם  הרביעית, 

שחיקה( 
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מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר  )ג( 
ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2009
הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס 
כמפורט להלן, הכל לפי העניין )בפרק זה — תוספת בשל המדד 

לשנת 2008(:

לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח )1   )1(
בינואר 2008( — בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי 
לשנת 2008 לבין השיעור הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת 

הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

 —  2008 שנת  במהלך  משירות  שפרש  מי  לגבי   )2(
בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד 

החודש שבו פרש משירות 

מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר  )ד( 
ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2009
הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים )3(, 
)4( ו–)6( לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 3% 0 מקצבת 

הבסיס )בסעיף זה — תוספת בשל הסכמי שכר( 

מי שפרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר  )ה( 
2012( תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת 
השווה  הבסיס  מקצבת  בשיעור  ואילך   2012 ינואר  חודש 
שההפרש  ובלבד   ,)3( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  להפרש 
 ,)4( כאמור הוא הפרש חיובי, או לשיעור כמפורט בפסקה 
והכל בהתאם למועד פרישתו )בפרק זה — תוספת בשל המדד 

לשנים 2009 עד 2011(: 

 1( לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט   )1(
בינואר 2009( — ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי 
לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי 

לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — ההפרש שבין   )2(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת 
מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 

2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 — ההפרש שבין   )3(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת 
מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 

2011, לבין שיעור הניכוי;

מי שפרש משירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר  )ג( 
ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2009
הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס 
כמפורט להלן, הכל לפי העניין )בפרק זה — תוספת בשל המדד 

לשנת 2008(:

לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח )1   )1(
בינואר 2008( — בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי 
לשנת 2008 לבין השיעור הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת 

הרביעית, בהתאם למועד פרישתו;

 —  2008 שנת  במהלך  משירות  שפרש  מי  לגבי   )2(
בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד 

החודש שבו פרש משירות 

מי שפרש משירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר  )ד( 
ברשימת  מהמפורטים  בדירוג  דורג  פרישתו  וערב   ,)2009
הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים )3(, 
)4( ו–)6( לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת 
בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 3% 0 מקצבת 

הבסיס )בסעיף זה — תוספת בשל הסכמי שכר( 

מי שפרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר  )ה( 
2012( תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת 
השווה  הבסיס  מקצבת  בשיעור  ואילך   2012 ינואר  חודש 
שההפרש  ובלבד   ,)3( עד   )1( בפסקאות  כמפורט  להפרש 
 ,)4( כאמור הוא הפרש חיובי, או לשיעור כמפורט בפסקה 
והכל בהתאם למועד פרישתו )בפרק זה — תוספת בשל המדד 

לשנים 2009 עד 2011(: 

 1( לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט   )1(
בינואר 2009( — ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי 
לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי 

לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — ההפרש שבין   )2(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת 
מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 

2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 — ההפרש שבין   )3(
מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת 
מדד החודש שבו פרש משירות, במדד השנתי לשנת 

2011, לבין שיעור הניכוי;
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לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 — שיעור עליית   )4(
מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש 
מהשירות  פרישתו  שערב  מי  לגבי  ואולם  משירות, 
דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז 
השיעור  שבין  ההפרש   —  )2011 ביולי   31( התשע"א 

האמור לבין שיעור הניכוי, ובלבד שהוא הפרש חיובי 

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ה(, היה השיעור  )ו( 
הכולל של כל התוספות המגיעות, לפי אותם סעיפים קטנים, 
לפורש שערב פרישתו היה מדורג בדירוג מרשימת הדירוגים 
הבסיסית ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 
2012(, או לשאירו, נמוך מ–5%, ייווסף לתוספת המגיעה לו לפי 
סעיף קטן )ה(, בעד חודש ינואר 2012 ואילך, שיעור מקצבת 
הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין השיעור הכולל כאמור; 
לעניין זה תובא בחשבון בשיעור הכולל האמור גם תוספת 
לקצבה שתינתן לפורש כאמור בעד התקופה שקדמה למועד 

פרישתו משירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר 

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ו(, הסכום הכולל  )ז( 
של כל התוספות המגיעות לפי אותם סעיפים קטנים למי 
שפרש משירות או לכל שאיריו בעד קצבה מקצבאות חודש 
ינואר 2012 עד חודש דצמבר 2012 )בסעיף קטן זה — הסכום 

החודשי הכולל( ישולם בהתאם להוראות אלה:

במועד תשלום הקצבה שבעדה משולם הסכום   )1(
החודשי הכולל, ישולם הסכום האמור או 940 שקלים 

חדשים, לפי הנמוך;

 940 עלה הסכום החודשי הכולל על סכום של   )2(
שקלים חדשים, ישולם ההפרש שביניהם, בתשלומים 
כמפורט להלן, בתוספת שיעור עליית מדד החודש שבו 
משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש דצמבר 

:2012

במועד תשלום הקצבה בעד חודש פברואר  )א( 
למחצית  השווה  סכום  מההפרש  ישולם   2014
ההפרש או ליתרת ההפרש שאינה עולה על 300 

שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם;

תשולם  שתיוותר,  ככל  ההפרש,  יתרת  )ב( 
פברואר  חודש  בעד  הקצבה  תשלום  במועד 
בכל אחת מהשנים 2015 ו–2016, כך שבכל שנה 

ישולמו 50% מיתרת ההפרש 

מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים  )ח( 
)ב( עד )ו(, יהיה זכאי גם לתוספות כמפורט להלן, לפי העניין 

)בסעיף זה — תוספות ההפרשים(: 
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מי שזכאי לתוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן )ב(,   )1(
תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת 
חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מתוספת השחיקה 
שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף 
קטן )ב(, אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן 
קצבאות, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי 

קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית;

מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור   )2(
בסעיף קטן )ג(, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 
2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, בשיעור הקובע 
מהתוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו 
בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן )ג(, אילו הסעיף 

הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות;

כאמור  שכר  הסכמי  בשל  לתוספת  שזכאי  מי   )3(
)ד(, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש  בסעיף קטן 
2011 בשיעור  2009 עד קצבת חודש דצמבר  דצמבר 
הקובע מהתוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת 
)ד(, אילו  לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן 

הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות;

 2009 לשנים  המדד  בשל  לתוספת  שזכאי  מי   )4(
)2(, תשולם לו  2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( או  עד 
תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש 
דצמבר 2010 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, 
לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית 
יופחת מהתוספת האמורה, בעד קצבת חודש מרס 2010 
עד קצבת חודש דצמבר 2010, סכום השווה ל–61% 0 

מקצבת הבסיס: 

לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 

כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — שיעור  )ב( 
מדד  לעומת   2009 דצמבר  חודש  מדד  עליית 
מוכפל  כשהוא  משירות,  פרש  שבו  החודש 

בקצבת הבסיס;

 2009 לשנים  המדד  בשל  לתוספת  שזכאי  מי   )5(
)3(, תשולם לו  עד 2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( עד 
תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש 
דצמבר 2011 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, 
לפי העניין, ובלבד שהסכום כאמור הוא סכום חיובי, 
ואולם לגבי מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהמפורטים 
הרופאים,  בדירוג  או  הבסיסית  הדירוגים  ברשימת 
לשיעור  השווה  סכום  האמורה  מהתוספת  יופחת 
הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל 
האמורה  מהתוספת  יופחת  שיפוטית  משרה  לנושא 

סכום השווה ל–51% 4 מקצבת הבסיס:

מי שזכאי לתוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן )ב(,   )1(
תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת 
חודש דצמבר 2011 בשיעור הקובע מתוספת השחיקה 
שהיתה משולמת לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף 
קטן )ב(, אילו הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן 
קצבאות, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי 

קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת הרביעית;

מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור   )2(
בסעיף קטן )ג(, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש ינואר 
2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, בשיעור הקובע 
מהתוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו 
בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן )ג(, אילו הסעיף 

הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות;

כאמור  שכר  הסכמי  בשל  לתוספת  שזכאי  מי   )3(
)ד(, תשולם לו תוספת בעד קצבת חודש  בסעיף קטן 
2011 בשיעור  2009 עד קצבת חודש דצמבר  דצמבר 
הקובע מהתוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת 
)ד(, אילו  לו בעד הקצבאות האמורות לפי סעיף קטן 

הסעיף הקטן האמור היה חל לגבי אותן קצבאות;

 2009 לשנים  המדד  בשל  לתוספת  שזכאי  מי   )4(
)2(, תשולם לו  2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( או  עד 
תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש 
דצמבר 2010 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, 
לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית 
יופחת מהתוספת האמורה, בעד קצבת חודש מרס 2010 
עד קצבת חודש דצמבר 2010, סכום השווה ל–61% 0 

מקצבת הבסיס: 

לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 

כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — שיעור  )ב( 
מדד  לעומת   2009 דצמבר  חודש  מדד  עליית 
מוכפל  כשהוא  משירות,  פרש  שבו  החודש 

בקצבת הבסיס;

 2009 לשנים  המדד  בשל  לתוספת  שזכאי  מי   )5(
)3(, תשולם לו  עד 2011 כאמור בסעיף קטן )ה()1( עד 
תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש 
דצמבר 2011 בשיעור הקובע מהסכום כמפורט להלן, 
לפי העניין, ובלבד שהסכום כאמור הוא סכום חיובי, 
ואולם לגבי מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהמפורטים 
הרופאים,  בדירוג  או  הבסיסית  הדירוגים  ברשימת 
לשיעור  השווה  סכום  האמורה  מהתוספת  יופחת 
הניכוי כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל 
האמורה  מהתוספת  יופחת  שיפוטית  משרה  לנושא 

סכום השווה ל–51% 4 מקצבת הבסיס:
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לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט  )א( 
 2009 2009( — המדד השנתי לשנת  )1 בינואר 
כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת 

הבסיס;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 — שיעור  )ב( 
מדד  לעומת   2009 דצמבר  חודש  מדד  עליית 
החודש שבו פרש משירות, כשהוא מוכפל במדד 

השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 — שיעור   )ג( 
מדד  לעומת   2010 דצמבר  חודש  מדד  עליית 
מוכפל  כשהוא  משירות,  פרש  שבו  החודש 

בקצבת הבסיס 

תוספות ההפרשים לפי סעיף קטן )ח( ישולמו בתשלומים  )ט( 
שבו  החודש  מדד  עליית  שיעור  בתוספת  להלן,  כמפורט 

משולם כל תשלום כאמור לעומת מדד חודש אפריל 2012: 

תוספות ההפרשים בעד קצבת חודש יולי 2008 עד   )1(
קצבת חודש יולי 2011 ישולמו במועד תשלום הקצבה 
בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים 2014 עד 2018, 

כך שבכל שנה ישולמו 20% מהתוספות כאמור;

אוגוסט  חודש  קצבת  בעד  ההפרשים  תוספות   )2(
במועד  ישולמו   2011 דצמבר  חודש  קצבת  עד   2011
תשלום הקצבה בעד חודש פברואר בכל אחת מהשנים 
2014 ו–2015, כך שבכל שנה ישולמו 50% מהתוספות 

כאמור "

סעיף 9ב ייקרא כאילו —72 דין תוספות לקצבה

האמור בו מסומן ")א(" ובו, במקום "ו–62)ב(" נאמר "62)ב(   )1(
ו–78";

אחרי סעיף קטן )א( בא:  )2(

לעניין סעיף קטן )א( —  ")ב( 

כאמור  המשולמות  לקצבה  תוספות   )1(
בסעיפים קטנים )ז( או )ט( של סעיף 9א, המובא 
הסעיפים  לעניין  אותן  יראו  71א2,  בסעיף 
האמורים בסעיף קטן )א(, למעט לעניין סעיפים 
31 ו–37, כחלק מהקצבה שבעדה הן משולמות 

באותו מועד שבו הן משולמות בפועל;

תוספות לקצבה המשולמות כאמור בסעיף   )2(
קטן )ז( של סעיף 9א, המובא בסעיף 71א2, יראו 
מהקצבה  כחלק  ו–37   31 סעיפים  לעניין  אותן 
שבעדה הן משולמות, אף אם שולמו, כולן או 
חלקן, לפי הוראות אותו סעיף קטן, לאחר מועד 

תשלום הקצבה כאמור ""
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סעיף 77א לחוק העיקרי — בטל 4 ביטול סעיף 77א

בסעיף 78א לחוק העיקרי, סעיף קטן )ב( — בטל 5 תיקון סעיף 78א

בסעיף 81 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )5( יבוא:6 תיקון סעיף 81

")5א( ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפה 
החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ג' לתוספת השלישית";" 

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי — 7 

אחרי הכותרת "תוספת שלישית" יבוא:   )1(

"חלק א'";

אחרי חלק א' יבוא:  )2(

"חלק ב'

 ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, 
כפי שהוחלה לגבי שוטרים בסעיף 71א)ג(

הדירוג האחיד;  )1(

דירוג המח"ר;  )2(

דירוג המהנדסים;  )3(

דירוג ההנדסאים והטכנאים;  )4(

דירוג המח"ר המועדף;  )5(

דירוג המשפטנים )למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי   )6(
שכר של נושאי משרה שיפוטית(;

דירוג משטרתי מיוחד;  )7(

דירוג מחקר ופיתוח משטרתי;  )8(

דירוג הקצינים הטכניים;  )9(

דירוג הקצינים המקצועיים   )10(

חלק ג'

 ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, 
כפי שהוחלה לגבי סוהרים בסעיף 81)5א(

הדירוג האחיד;  )1(

דירוג המח"ר;  )2(

דירוג המהנדסים;  )3(

דירוג ההנדסאים והטכנאים;  )4(

דירוג המח"ר המועדף;  )5(

דירוג המשפטנים )למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי   )6(
שכר של נושאי משרה שיפוטית(;

דירוג הרוקחים;  )7(

דירוג האחים והאחיות;  )8(

דירוג טכנאי הרנטגן;  )9(

ביטול סעיף 77אסעיף 77א לחוק העיקרי — בטל 4 

תיקון סעיף 78אבסעיף 78א לחוק העיקרי, סעיף קטן )ב( — בטל 5 

תיקון סעיף 81בסעיף 81 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )5( יבוא:6 

")5א( ההגדרה "רשימת הדירוגים הבסיסית" שבסעיף 8 תיקרא כאילו במקום הסיפה 
החל במילה "שבחלק" נאמר "שבחלק ג' לתוספת השלישית";" 

תיקון התוספת בתוספת השלישית לחוק העיקרי — 7 
השלישית

אחרי הכותרת "תוספת שלישית" יבוא:   )1(

"חלק א'";

אחרי חלק א' יבוא:  )2(

"חלק ב'

 ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, 
כפי שהוחלה לגבי שוטרים בסעיף 71א)ג(

הדירוג האחיד;  )1(

דירוג המח"ר;  )2(

דירוג המהנדסים;  )3(

דירוג ההנדסאים והטכנאים;  )4(

דירוג המח"ר המועדף;  )5(

דירוג המשפטנים )למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי   )6(
שכר של נושאי משרה שיפוטית(;

דירוג משטרתי מיוחד;  )7(

דירוג מחקר ופיתוח משטרתי;  )8(

דירוג הקצינים הטכניים;  )9(

דירוג הקצינים המקצועיים   )10(

חלק ג'

 ההגדרה "רשימת הדירוגים" שבסעיף 8, 
כפי שהוחלה לגבי סוהרים בסעיף 81)5א(

הדירוג האחיד;  )1(

דירוג המח"ר;  )2(

דירוג המהנדסים;  )3(

דירוג ההנדסאים והטכנאים;  )4(

דירוג המח"ר המועדף;  )5(

דירוג המשפטנים )למעט מי שמשכורתו הקובעת חושבה ערב מועד המעבר לפי   )6(
שכר של נושאי משרה שיפוטית(;

דירוג הרוקחים;  )7(

דירוג האחים והאחיות;  )8(

דירוג טכנאי הרנטגן;  )9(
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דירוג שירות בתי הסוהר מיוחד;  )10(

דירוג הקצינים הטכניים;  )11(

דירוג הקצינים המקצועיים "  )12(

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של חוק זה ביום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012(, ואולם תשלום תוספת 8 
שחיקה, תוספת מדד בשל שנת 2008, תוספת בשל הסכמי שכר ותוספת בשל המדד 
לשנים 2009 עד 2011, בעד קצבת חודש ינואר 2012 עד קצבת חודש מאי 2012, כאמור 
בסעיף 9א)ז()1( לחוק העיקרי, המובא בסעיף 71א2 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק 

זה, יהיה לא יאוחר מהמועד שבו משולמת קצבת חודש יוני 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 התעבורה )מס' 104(, התשע"ב—2012*

בפקודת התעבורה  1 )להלן — הפקודה(, בסעיף 1 —1 תיקון סעיף 1

אחרי ההגדרה "דרך" יבוא:  )1(

""היתר נהיגה" — רישיון נהיגה הניתן לנהג חדש צעיר;";

במקום ההגדרה "נוהג חדש" יבוא:  )2(

""נהג חדש" — כמשמעותו בסעיף 12א;

"נהג חדש צעיר" — נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים;";

אחרי ההגדרה "רישיון להפעלת מונית" יבוא:  )3(

""רישיון נהיגה" — רישיון שניתן לפי סעיף 11;" 

בסעיף 11 לפקודה, אחרי "לפי סימן זה" יבוא "ואם המבקש הוא נהג חדש צעיר — היתר 2 תיקון סעיף 11
נהיגה" 

בסעיף 12 לפקודה, אחרי "שש עשרה שנה" יבוא "ואולם לעניין רישיון נהיגה לרכב 3 תיקון סעיף 12
פרטי, לא יינתן רישיון לאדם שלא מלאו לו 16 שנים ותשעה חודשים, אלא אם כן השר, 

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע גיל אחר" 

 החלפת סעיפים
12א ו–12א1

במקום סעיפים 12א ו–12א1 לפקודה יבוא: 4 

לכן 12א "נהג חדש קודם  בידו  היה  ולא  נהיגה  רישיון  לו  שניתן  מי  )א( 
או  בטרקטור  באופנוע,  לנהוג  רישיון  שאינו  נהיגה  רישיון 
מתן  מיום  שנתיים  למשך  חדש  נהג  יהיה  ניידת,  במכונה 
הרישיון כאמור )בסימן זה — התקופה הבסיסית(, או לתקופות 
הנהיגה  רישיון  תוקף  זה;  סעיף  להוראות  בהתאם  נוספות 

שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )21 במרס  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב   *
הממשלה — 575, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(, עמ' 578 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 221   1
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עבירה )ב( בשל  אישום  כתב  חדש  נהג  נגד  הוגש   )1(
מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך 
תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים 

בעניין האישום האמור 

נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה   )2(
משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   228 בסעיף 
התשמ"ב—1982 , בשל עבירה מן העבירות המפורטות 
בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד 
תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה — עד 

תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה 

פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש   )3(
לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, 
כאמור בפסקאות )1( או )2(, לפי העניין, תחדש רשות 
הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של 

שנתיים 

נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף  )ג( 
קטן )ב(, הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום 
התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי 

המאוחר 

הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת  )ד( 
השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות 
ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; 
הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או 
ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור 

— מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של  )ה( 
רשות הרישוי לפי פקודה זו 

נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי 12א1 נהג חדש צעיר )א( 
סעיף קטן )ה( )בסעיף זה — תכנית הליווי( כל עוד לא מלאו לו 

24 שנים 

על אף הוראות סעיף 12א)א(, תוקפו של היתר נהיגה  )ב( 
הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו 
לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו 

הוראות אלה, לפי העניין:

הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף   )1(
רשות  לו  תיתן  הליווי,  תכנית  את  ביצע  כי  )ה(,  קטן 
הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה 
הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, 
אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת 

תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א)ב(;

עבירה )ב( בשל  אישום  כתב  חדש  נהג  נגד  הוגש   )1(
מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך 
תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים 

בעניין האישום האמור 

נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה   )2(
משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   228 בסעיף 
התשמ"ב—1982 , בשל עבירה מן העבירות המפורטות 
בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד 
תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה — עד 

תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה 

פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש   )3(
לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, 
כאמור בפסקאות )1( או )2(, לפי העניין, תחדש רשות 
הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של 

שנתיים 

נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף  )ג( 
קטן )ב(, הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום 
התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי 

המאוחר 

הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת  )ד( 
השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות 
ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; 
הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או 
ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור 

— מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של  )ה( 
רשות הרישוי לפי פקודה זו 

נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי 12א1 נהג חדש צעיר )א( 
סעיף קטן )ה( )בסעיף זה — תכנית הליווי( כל עוד לא מלאו לו 

24 שנים 

על אף הוראות סעיף 12א)א(, תוקפו של היתר נהיגה  )ב( 
הניתן לנהג חדש צעיר יהיה לשישה חודשים או עד שימלאו 
לו 24 שנים, לפי המוקדם; פקע תוקפו של היתר הנהיגה יחולו 

הוראות אלה, לפי העניין:

הוכיח נהג חדש צעיר, בדרך שנקבעה לפי סעיף   )1(
רשות  לו  תיתן  הליווי,  תכנית  את  ביצע  כי  )ה(,  קטן 
הרישוי רישיון נהיגה שתוקפו יהיה עד תום התקופה 
הבסיסית או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם, 
אף אם הוגש נגדו כתב אישום או נמסרה לו הודעת 

תשלום קנס, כאמור בסעיף 12א)ב(;
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לא הוכיח נהג חדש צעיר, כאמור בפסקה )1(, כי   )2(
ביצע את תכנית הליווי, תיתן לו רשות הרישוי היתר 
נהיגה נוסף שיהיה בתוקף עד שיוכיח כי ביצע את 
תכנית הליווי או עד שימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם; 

הוכיח כאמור, יחולו הוראות פסקה )1( 

קטן  סעיף  של  ברישה  כאמור  נהיגה  היתר  מתן  בעת  )ג( 
)ב(, תיתן רשות הרישוי לנהג החדש הצעיר הסברים ומידע, 
בשפות שונות, בדבר חובת הליווי החלה עליו, תקופת הליווי 
ו–)ה(; הסברים  )ד(  ותכנית הליווי, כאמור בסעיפים קטנים 
ומידע כאמור יכול שיינתנו, לפי החלטת רשות הרישוי, גם 
על ידי מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 )בסימן 

זה — בעל רישיון להוראת נהיגה( 

בתקופות המפורטות להלן לא ינהג נהג חדש צעיר ברכב  )ד( 
מנועי, למעט אופנוע, מכונה ניידת וטרקטור, אלא אם כן יושב, 

במושב שלצדו, מלווה:

בשלושת החודשים ממועד מתן היתר הנהיגה   )1(
כאמור ברישה של סעיף קטן )ב(;

שמתום  החודשים  בשלושת   — הלילה  בשעות   )2(
התקופה האמורה בפסקה )1(, ואם ניתן לו היתר נהיגה 
נוסף כאמור בסעיף קטן )ב()2( — כל עוד היתר הנהיגה 
בתוקף; לעניין זה, "שעות הלילה" — השעות שבין 21:00 

ל–6:00 

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות  )ה( 
לעניין תכנית הליווי שנהג חדש צעיר חייב בביצועה, ובכלל 

זה —

הוראות לעניין היקף השעות הכולל של נהיגה עם   )1(
מלווה, מספר השעות מתוכן שייוחד לנהיגה בדרכים 
מסוגים שונים ובשעות היממה השונות, תכנית הליווי 
למי שהמלווה שלו הוא בעל רישיון להוראת נהיגה, 
ופטורים  הליווי  תכנית  של  ביצועה  להוכחת  הדרך 
חונכות  שעבר  למי  לרבות  הליווי,  תכנית  מביצוע 
לא  כאמור  בתקנות  לישראל;  ההגנה  בצבא  בנהיגה 
תיקבע הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית 
הליווי או חובת התייצבות של מלווה במשרדי רשות 

הרישוי;

זכאותו  לקביעת  מידה  ואמות  תנאים  כללים,   )2(
של נהג חדש צעיר למימון מאוצר המדינה של ביצוע 
רישיון  בעל  שהוא  מלווה  באמצעות  הליווי  תכנית 
להוראת נהיגה, אם הוכיח לרשות הרישוי כי נבצר 

ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה; 
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הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות   )3(
שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית 

הליווי  

הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על  )ו( 
שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח 
רישיון נהיגה בר–תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם 
המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש 

לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה 

בסימן זה, "מלווה" — כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב  )ז( 
מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב: 

מי שבידו רישיון נהיגה בר–תוקף לאותו סוג רכב   )1(
חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל 

רישיון להוראת נהיגה — אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;

מי שבידו רישיון נהיגה בר–תוקף לאותו סוג רכב   )2(
שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים "

בסעיף 12א2 לפקודה — 5 תיקון סעיף 12א2

בכותרת השוליים, במקום "לנוהג חדש" יבוא "לנהג חדש";  )1(

במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש";   )2(

שלצדו,  במושב  "יושב,  יבוא  מלווה"  להיות  שכשיר  מי  לידו  "יושב  במקום   )3(
מלווה" 

בסעיף 64ב)א( לפקודה, בכל מקום, במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש" 6 תיקון סעיף 64ב

תחילה, תחולה 
ותקנות ראשונות

תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5)3(, ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 7  )א( 
)להלן — יום התחילה(  

ביום  להלן  המפורטות  ההוראות  של  תחילתן  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
התחילה, ובלבד שעד לאותו מועד הותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף 12א1)ה( לפקודה, 

כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה:

ההגדרות "היתר נהיגה" ו"נהג חדש צעיר", כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה;  )1(

סעיפים 11, 12 ו–12א1 לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 עד 4 לחוק זה   )2(

לא הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן )ב(, ידחה שר התחבורה התשתיות הלאומיות  )ג( 
והבטיחות בדרכים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתן של 

ההוראות האמורות באותו סעיף קטן בשישה חודשים, בכל פעם 

הוראות סעיף 12א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה  )ד( 
זכאי לקבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 לפקודה לפני יום התחילה 

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

הוראות לעניין אופן מתן הסברים ומידע, בשפות   )3(
שונות, לנהג החדש הצעיר ולמלווה שלו, בדבר תכנית 

הליווי  

הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על  )ו( 
שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח 
רישיון נהיגה בר–תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם 
המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש 

לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה 

בסימן זה, "מלווה" — כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב  )ז( 
מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב: 

מי שבידו רישיון נהיגה בר–תוקף לאותו סוג רכב   )1(
חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל 

רישיון להוראת נהיגה — אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;

מי שבידו רישיון נהיגה בר–תוקף לאותו סוג רכב   )2(
שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים "

תיקון סעיף 12א2בסעיף 12א2 לפקודה — 5 

בכותרת השוליים, במקום "לנוהג חדש" יבוא "לנהג חדש";  )1(

במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש";   )2(

שלצדו,  במושב  "יושב,  יבוא  מלווה"  להיות  שכשיר  מי  לידו  "יושב  במקום   )3(
מלווה" 

תיקון סעיף 64בבסעיף 64ב)א( לפקודה, בכל מקום, במקום "נוהג חדש" יבוא "נהג חדש" 6 

תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 5)3(, ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 7  )א( 
)להלן — יום התחילה(  

תחילה, תחולה 
ותקנות ראשונות

ביום  להלן  המפורטות  ההוראות  של  תחילתן  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
התחילה, ובלבד שעד לאותו מועד הותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף 12א1)ה( לפקודה, 

כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה:

ההגדרות "היתר נהיגה" ו"נהג חדש צעיר", כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה;  )1(

סעיפים 11, 12 ו–12א1 לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 עד 4 לחוק זה   )2(

לא הותקנו תקנות כאמור בסעיף קטן )ב(, ידחה שר התחבורה התשתיות הלאומיות  )ג( 
והבטיחות בדרכים, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את מועד תחילתן של 

ההוראות האמורות באותו סעיף קטן בשישה חודשים, בכל פעם 

הוראות סעיף 12א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה  )ד( 
זכאי לקבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 לפקודה לפני יום התחילה 

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 משק החשמל )תיקון מס' 10 והוראת שעה(, התשע"ב-2012*

בחוק משק החשמל, התשנ"ו—1996 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 60 —1 תיקון סעיף 60

בסעיפים קטנים )ד4()2(, )4( ו–)ד8()1(, בכל מקום, במקום "כ"ג בניסן התשע"ב )15   )1(
באפריל 2012(" יבוא "י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(";

בסעיף קטן )ד11(, במקום "בתקופות שלא יעלו על שנה בכל פעם" יבוא "בתקופה   )2(
אחת שלא תעלה על שנה" 

החל ביום ה–30 שמיום פרסומו של חוק זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2 הוראת שעה 
2013( יקראו את החוק העיקרי כך:

בסעיף 31א לחוק העיקרי —  )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "התשמ"א—1980" יבוא "או נמנה עם אחת הקבוצות  )א( 
המנויות בתוספת";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "לתשלום מופחת" יבוא "ותנאים לקבלתה"; )ב(  

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: )ג( 

הרשות תפרסם מדי רבעון נתונים, בהתאם למידע שתקבל מבעל  ")ד( 
רישיון ספק שירות חיוני, בדבר סך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת 
חשמל לפי סעיף זה )בסעיף קטן זה — סך ההפחתה(, לפי הקבוצות המנויות 
בתוספת; ואולם אם בהתאם לפרסום כאמור הסתבר כי ברבעון מסוים 
של השנה סך ההפחתה חרג מ–4% 1 מסך התשלומים המשולמים על ידי 
כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל, תיגרע הקבוצה המנויה באותה עת 
אחרונה בתוספת; שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על גריעה כאמור 

בהקדם האפשרי ";

אחרי סעיף 67 לחוק העיקרי יבוא:  )2(

"תוספת

)סעיף 31א(

ו–)ג( לתקנות הביטוח  3)ב(  צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה   )1(
הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט—1978 2;

צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע—2010 3, למעט   )2(
לפי פרט 12 לתוספת הראשונה, בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול 

רפואי מיוחד, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות האמורות; 

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  224)א()2(  סעיף  לפי  סיעוד  לגמלת  הזכאי  צרכן   )3(
משולב[, התשנ"ה—1995 4;

צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד    )4(
הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )21 במרס  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב   *
הממשלה — 666, מיום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(, עמ' 458 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשס"ט, עמ' 197   1

ק"ת התשל"ט, עמ' 83   2

ק"ת התש"ע, עמ' 810  3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   4
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של מקום מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה, "יוצא צבא", "פקודות הצבא" ו"שירות 
סדיר" — כהגדרתם בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו—1986 5;

צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980, או לתשלום לפי   )5(
חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב—1972 6, להורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות 

חד–הוריות, התשנ"ב—1992 7, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;

צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980, או לתשלום לפי   )6(
חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב—1972, למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה 

ילדים לפחות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ו א ד נ ל י  ז ו ע
שר האנרגיה והמים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 32(, התשע"ב—2012*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א—1981  1, אחרי סעיף 14ו יבוא:1 הוספת סעיף 14ז

"זיכוי בשל ביטול 
עסקה

ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה 14ז  )א( 
זכאי להחזר כספי לפי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר 
זיכוי בשל הביטול )בסעיף זה — שובר זיכוי(, יחולו הוראות 

אלה: 

שובר הזיכוי יודפס או ייכתב באופן שימנע את   )1(
מחיקת הכתוב בו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין 

זה;

הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם   )2(
בעת ביצוע העסקה;

שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום   )3(
מסירתו;

מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית   )4(
שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה;

האפשרות  את  המגביל  לתנאי  תוקף  יהיה  לא   )5(
לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה 
הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  באישור  השר,  מיוחדת; 

רשאי לקבוע סייגים להוראה זו 

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 409, מיום ב' באב התשע"א )2 באוגוסט 2011(, עמ' 248 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"א, עמ' 1022   1

של מקום מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה, "יוצא צבא", "פקודות הצבא" ו"שירות 
סדיר" — כהגדרתם בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו—1986 5;

צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980, או לתשלום לפי   )5(
חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב—1972 6, להורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות 

חד–הוריות, התשנ"ב—1992 7, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות;

צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980, או לתשלום לפי   )6(
חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב—1972, למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה 

ילדים לפחות "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ו א ד נ ל י  ז ו ע
שר האנרגיה והמים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 32(, התשע"ב—2012*

הוספת סעיף 14זבחוק הגנת הצרכן, התשמ"א—1981  1, אחרי סעיף 14ו יבוא:1 

"זיכוי בשל ביטול 
עסקה

ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה 14ז  )א( 
זכאי להחזר כספי לפי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר 
זיכוי בשל הביטול )בסעיף זה — שובר זיכוי(, יחולו הוראות 

אלה: 

שובר הזיכוי יודפס או ייכתב באופן שימנע את   )1(
מחיקת הכתוב בו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין 

זה;

הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם   )2(
בעת ביצוע העסקה;

שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום   )3(
מסירתו;

מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית   )4(
שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה;

האפשרות  את  המגביל  לתנאי  תוקף  יהיה  לא   )5(
לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה 
הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  באישור  השר,  מיוחדת; 

רשאי לקבוע סייגים להוראה זו 
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ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   5

ס"ח התשל"ב, עמ' 87   6

ס"ח התשנ"ב, עמ' 147   7
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תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש  )ב( 
בו בלא תנאים מגבילים, או בסייגים שקבע השר לפי סעיף 
קטן )א()5(, יופיעו על גבי השובר, באותיות ברורות ובהבלטה 
מיוחדת, בהתאם להוראות לפי סעיף 4א, לעניין תנאי הכלול 

במידע אחר המיועד לצרכן 

שירותים  או  טובין  ברכישת  זיכוי  שובר  צרכן  מימש  )ג( 
שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 
5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך 

מביניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן 

הוראות סעיף זה יחולו גם על שובר מתנה " )ד( 

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו 2 תחילה

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 הגנת הצרכן )תיקון מס' 33(, התשע"ב—2012*

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א—1981  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 13ב — 1 תיקון סעיף 13ב

בסעיף קטן )א(, אחרי "בעסקה" יבוא "מתמשכת" ובמקום "אם הצרכן נתן לכך"   )1(
יבוא "שהצרכן נתן לה";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

העוסק ")ב1( ישלח  מתמשכת  בעסקה  )א(,  קטן  סעיף  הוראות  על  נוסף   )1(
לצרכן, למענו, בחודש מרס בכל שנה, הודעה ובה פירוט חיובים שנתי; 
פירוט החיובים השנתי יכלול את פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מ–1 
בינואר ועד 31 בדצמבר של השנה שחלפה, לרבות חיובים בשל עסקאות 
ואת  חיובים  אותם  של  הכולל  הסכום  את  המתמשכת,  לעסקה  נלוות 
יתרת החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה בשל אותם 

חיובים  

לעניין החובות שהיה על העוסק לכלול בפירוט החיובים השנתי לפי   )2(
פסקה )1(, נטל ההוכחה כי לצרכן חוב נוסף על הסכומים הכלולים בפירוט 

החיובים השנתי הוא על העוסק 

פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח לצרכן, למענו הרשום אצל   )3(
העוסק; פירוט חיובים שנתי לאחר מכן יכול שיישלח בדרך ממוחשבת 

שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת, כאמור בסעיף קטן )א( 

סעיף קטן )ב1( לא יחול על עסקה מתמשכת למכירת טובין שהתשלום בה  )ב2( 
קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן ביקש הצרכן 

לקבל למענו את פירוט החיובים השנתי ";

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 424, מיום ט"ז בכסלו התשע"ב )12 בדצמבר 2011(, עמ' 50 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ב, עמ' 279   1
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בסעיף קטן )ג(, במקום "או קבלות מעוסק" יבוא "קבלות או פירוט חיובים שנתי"   )3(
ובסופו יבוא "וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא יחולו על סוגי עוסקים 

שקבע" 

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, והוא יחול גם על עסקאות 2  תחילה ותחולה
שנעשו ערב תחילתו  

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 המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 17(, התשע"ב—2012*

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח—1958  1, אחרי סעיף 30 יבוא:1 הוספת סעיף 31

החינוך 31 "אגרות  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת  החינוך,  שר 
התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרות 
לקבוע  הוא  ורשאי  להלן,  כמפורט  בקשות  הגשת  בעד 
אגרות שונות בשים לב לסוגים שונים של מוסדות להשכלה 

גבוהה: 

בקשה להכרה לפי סעיף 9;  )1(

בקשה לתעודת היתר לפי סעיף 21א;  )2(

בקשה להסמכה לפי סעיף 23;  )3(

בקשה לרישיון לפי סעיף 25ג;  )4(

בקשה להכרה בתארים לפי סעיף 28א "  )5(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )21 במרס  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב   *
הממשלה — 657, מיום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(, עמ' 370 

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"א, עמ' 1025    1

בסעיף קטן )ג(, במקום "או קבלות מעוסק" יבוא "קבלות או פירוט חיובים שנתי"   )3(
ובסופו יבוא "וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא יחולו על סוגי עוסקים 

שקבע" 

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, והוא יחול גם על עסקאות 2  
שנעשו ערב תחילתו  

תחילה ותחולה

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 המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 17(, התשע"ב—2012*

הוספת סעיף 31בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח—1958  1, אחרי סעיף 30 יבוא:1 

החינוך 31 "אגרות  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת  החינוך,  שר 
התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרות 
לקבוע  הוא  ורשאי  להלן,  כמפורט  בקשות  הגשת  בעד 
אגרות שונות בשים לב לסוגים שונים של מוסדות להשכלה 

גבוהה: 

בקשה להכרה לפי סעיף 9;  )1(

בקשה לתעודת היתר לפי סעיף 21א;  )2(

בקשה להסמכה לפי סעיף 23;  )3(

בקשה לרישיון לפי סעיף 25ג;  )4(

בקשה להכרה בתארים לפי סעיף 28א "  )5(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

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 הביטוח הלאומי )תיקון מס' 138(, התשע"ב—2012*

פרק א': מענק אשפוז בעד פגים

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 32
יבוא  ובסופו  חדשים"  שקלים  מיליון   237 5" יבוא  בו  הנקוב  הסכום  במקום  32)ג2(, 
"ובשיעור שיוסכם בין שר האוצר לבין המוסד בהתחשב בגידול שחל במספר מענקי 

האשפוז ששילם המוסד, לעומת השנה הקודמת" 

בלוח ב'1 לחוק העיקרי —2 תיקון לוח ב'1

בסעיף )1(, בהגדרה "מענק בסיסי", במקום הסכום הנקוב בו יבוא "13,884 שקלים   )1(
חדשים"; 

בסעיף )2()א(, במקום הקטע החל במילה "הוא" עד המילה "בעד" יבוא "הוא 11,015   )2(
שקלים חדשים בתוספת 174,754 שקלים חדשים בעד" 

הסכום האמור בסעיף 32)ג2( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יעודכן ביום 3 עדכון סכומים )א( 
כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, בשיעור עליית מחיר יום אשפוז בתקופה שמיום ט' 
בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( עד יום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, ובשיעור 
שיוסכם בין שר האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי בהתחשב בגידול שחל במספר מענקי 

האשפוז ששילם המוסד, בין שנת 2011 לשנת 2013 

הסכום האמור בסעיף )1( ללוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)1( לחוק )ב(  )1(
זה, יעודכן ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, בשיעור עליית מחיר יום 
אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( עד יום כ"ט בטבת 

התשע"ד )1 בינואר 2014( 

הסכומים האמורים בסעיף )2( ללוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 2)2(   )2(
לחוק זה, יעודכנו ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, בשיעור עליית מחיר 
יום אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( עד יום כ"ט בטבת 

התשע"ד )1 בינואר 2014( 

לחוק  ב'1  בלוח  כמשמעותו   — אשפוז"  יום  מחיר  עליית  "שיעור  זה,  בחוק  )ג( 
העיקרי 

תחילה ותחולה 
— פרק א'

תחילתם של סעיף 32)ג2( ושל לוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו–2 לחוק זה, 4 
ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(; לוח ב'1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק 

זה, יחול על מענק אשפוז המשתלם בעד אותו מועד ואילך 

 הוראות שעה —
פרק א'

בסעיף 32)ג2( לחוק העיקרי —5  )א( 

בשנת הכספים 2012, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "5 222 מיליון שקלים   )1(
חדשים";

בשנת הכספים 2013, במקום הסכום הנקוב בו יבוא "5 227 מיליון שקלים   )2(
חדשים"; הסכום האמור יעודכן ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, בשיעור 
עליית מחיר יום אשפוז בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( עד 

יום י"ט בטבט התשע"ג )1 בינואר 2013( 

בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 2012( עד יום כ"ח בטבת התשע"ד  )ב( 
)31 בדצמבר 2013(, ייקרא לוח ב'1 לחוק העיקרי כך:

התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב )21 במרס 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 443, מיום י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(, עמ' 109 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 173   1
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בסעיף )1(, בהגדרה "מענק בסיסי", במקום הסכום הנקוב בו יבוא "13,823   )1(
שקלים חדשים"; 

בסעיף )2()א(, במקום הקטע החל במילה "הוא" עד המילה "בעד" יבוא "הוא   )2(
11,002 שקלים חדשים בתוספת 171,811 שקלים חדשים בעד" 

פרק ב': קצבת זקנה לעקרת בית ולאלמנה בת קצבה שמלאו להן 82 שנים

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי )תיקון מס' 

7( - מס' 2

בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 7(, התשנ"ו—1996  2 )להלן — תיקון מס' 7(, בסעיף 16 —6 

סעיף קטן )א( — בטל;  )1(

בסעיף קטן )ב(, הסיפה החל במילים "ובתנאי שלא מלאו" — תימחק   )2(

תחילה ותחולה 
— פרק ב'

תחילתו של סעיף 16 לתיקון מס' 7, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה )להלן — סעיף 16(, 7  )א( 
ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד אותו 

מועד ואילך 

מי שהשתלמה לה גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980 3, בתכוף לפני  )ב( 
שנעשתה זכאית לקצבת זקנה לפי סעיף 16, תוסיף להיות זכאית להטבות המוקנות 
לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 13א)א1( לחוק האזרחים הוותיקים, 
31א)א( לחוק משק החשמל, התשנ"ו—1996 5, וכן  התש"ן—1989 4, להטבות לפי סעיף 
להטבות לפי סעיפים 5)א()1( ו–5א)ב()2( לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז—2007 6; אין 
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי החוקים האמורים לעניין הדרכים להוכחת 

הזכאות להטבות כאמור 

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

ס"ח התשנ"ו, עמ' 127; התשס"ט, עמ' 95   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 30   3

ס"ח התש"ן, עמ' 26   4

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   5

ס"ח התשס"ז, עמ' 47   6

בסעיף )1(, בהגדרה "מענק בסיסי", במקום הסכום הנקוב בו יבוא "13,823   )1(
שקלים חדשים"; 

בסעיף )2()א(, במקום הקטע החל במילה "הוא" עד המילה "בעד" יבוא "הוא   )2(
11,002 שקלים חדשים בתוספת 171,811 שקלים חדשים בעד" 

פרק ב': קצבת זקנה לעקרת בית ולאלמנה בת קצבה שמלאו להן 82 שנים

תיקון חוק הביטוח בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 7(, התשנ"ו—1996  2 )להלן — תיקון מס' 7(, בסעיף 16 —6 
הלאומי )תיקון מס' 

7( - מס' 2 סעיף קטן )א( — בטל;  )1(

בסעיף קטן )ב(, הסיפה החל במילים "ובתנאי שלא מלאו" — תימחק   )2(

תחילתו של סעיף 16 לתיקון מס' 7, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה )להלן — סעיף 16(, 7  )א( 
ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד אותו 

מועד ואילך 

תחילה ותחולה 
— פרק ב'

מי שהשתלמה לה גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980 3, בתכוף לפני  )ב( 
שנעשתה זכאית לקצבת זקנה לפי סעיף 16, תוסיף להיות זכאית להטבות המוקנות 
לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 13א)א1( לחוק האזרחים הוותיקים, 
31א)א( לחוק משק החשמל, התשנ"ו—1996 5, וכן  התש"ן—1989 4, להטבות לפי סעיף 
להטבות לפי סעיפים 5)א()1( ו–5א)ב()2( לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז—2007 6; אין 
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי החוקים האמורים לעניין הדרכים להוכחת 

הזכאות להטבות כאמור 

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
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חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת 
גניבות( )תיקון מס' 4 — הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ב—2012*

בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות( )תיקון 1 תיקון שם החוק 
מס' 4 — הוראת שעה(, התשס"ח—2008 1 )להלן — החוק העיקרי(, בשם החוק, המילים 

"— הוראת שעה" — יימחקו 

סעיף 7 לחוק העיקרי — בטל 2 ביטול סעיף 7 

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

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )21 במרס  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב   *
הממשלה — 674, מיום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(, עמ' 684 

ס"ח התשס"ח, עמ' 427   1
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