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חוק שירותי רווחה )מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות(, 
התשע"ג—2012*

בחוק זה — 1 הגדרות 

"אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" — כהגדרתם בסעיף 7)ג()5( לחוק עבודת 
נשים, התשי"ד—1954 1;

"ילד" — כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 2 

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים 2 מענק הסתגלות 
החברתיים, 60 ימים לפחות, זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם 
לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט, ובלבד 

שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע  

מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה 3 סכום המענק )א( 
עמה — סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים  

הסכומים האמורים בסעיף קטן )א( יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה )בסעיף קטן זה — יום  )ב( 
העדכון( בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה —

"המדד הבסיסי" — המדד שפורסם בחודש ינואר 2012; 

"המדד החדש" — המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מענק 4 תשלום המענק 
ההסתגלות ישולם לא יאוחר מתום 60 ימים מיום יציאתה של האישה מהמקלט לנשים 

מוכות 

אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות 5 תובענה
לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום 

יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר 

מענק ההסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—6 הוראות מיוחדות 
 3 1980

שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר 7 ביצוע ותקנות
האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל 

עניין הנוגע לביצועו 

תיקון חוק בית הדין 
לעבודה - מס' 44

בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט—1969 4, בתוספת השלישית, בסופה יבוא:8 

תובענה לפי סעיף 5 לחוק שירותי רווחה )מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט   )8("
לנשים מוכות(, התשע"ג—2012 5" 

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 כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 492, מיום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(, עמ' 282 

ס"ח התשי"ד, עמ' 154   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 30   3

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303   4

ס"ח התשע"ג, עמ' 34   5
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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 196(, התשע"ג—2012*

בפקודת מס הכנסה1, בסעיף 9)2(, אחרי פסקת משנה )א( יבוא:1 תיקון סעיף 9

")א1( על אף האמור בפסקת משנה )א(, הכנסתה של רשות מקומית מדיבידנד בתקופת 
ההטבה ומריבית בתקופת ההטבה — פטורה ממס; לעניין זה —

"תקופת ההטבה" — שנות המס 2011 עד 2015;

"דיבידנד בתקופת ההטבה" — דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת 
ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;

"ריבית בתקופת ההטבה" — ריבית שנצברה בתקופת ההטבה, ומשולמת בתקופת ההטבה 
על ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד, 

בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב;

"תאגיד מים וביוב" — חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א—2001  2, 
שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה " 

תיקון חוק תאגידי 
מים וביוב - מס' 5

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א—2001 3 )להלן — חוק תאגידי מים וביוב( — 2 

אחרי סעיף 13 יבוא:  )1(

"פטור ממס חברות 
— הוראת שעה

בשנות המס 2011 עד 2015 הכנסתה של חברה אשר 13א 
אמצעי  בכל  מחזיקה  יותר,  או  אחת  מקומית,  רשות 
השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות; לעניין זה, 
"מס חברות" — מס המוטל לפי סעיף 126 לפקודת מס 

הכנסה ";

בסעיף 102 —  )2(

בסעיף קטן )ב(, לפני "התעריפים" יבוא "בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים  )א( 
)ב1( ו–)ג(";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

שר האוצר, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות ובאישור ועדת ")ב1(  )1(
הכספים של הכנסת, יקבע, בכל שנת כספים, אמות מידה שוויוניות 
בהתחשב בשיקולים סוציאליים, שלפיהן יקבע כאמור רשימה של 
סוגי זכאים לתשלום מופחת של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב; 
אמות המידה והרשימה כאמור יובאו לאישור ועדת הכספים של 
הכנסת לפחות שישים ימים לפני תחילת שנת הכספים ויפורסמו 

ברשומות  

סך ההפחתה בתשלום של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב   )2(
ימומן מתקציב המדינה בדרך של תמיכה, ובלבד שסך התמיכה לא 
יעלה על סכום השווה ל–5% 1 מסך התשלומים המשולמים על 
ידי כלל צרכני תאגידי המים והביוב בעד שירותי המים ושירותי 

הביוב 

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג )5 בנובמבר 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 686, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 830 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 754   1

ס"ח התשס"א, עמ' 454   2

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   3

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 196(, התשע"ג—2012*

תיקון סעיף 9בפקודת מס הכנסה1, בסעיף 9)2(, אחרי פסקת משנה )א( יבוא:1 

")א1( על אף האמור בפסקת משנה )א(, הכנסתה של רשות מקומית מדיבידנד בתקופת 
ההטבה ומריבית בתקופת ההטבה — פטורה ממס; לעניין זה —

"תקופת ההטבה" — שנות המס 2011 עד 2015;

"דיבידנד בתקופת ההטבה" — דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת 
ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;

"ריבית בתקופת ההטבה" — ריבית שנצברה בתקופת ההטבה, ומשולמת בתקופת ההטבה 
על ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד, 

בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב;

"תאגיד מים וביוב" — חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א—2001  2, 
שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה " 

תיקון חוק תאגידי בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א—2001 3 )להלן — חוק תאגידי מים וביוב( — 2 
מים וביוב - מס' 5

אחרי סעיף 13 יבוא:  )1(

"פטור ממס חברות 
— הוראת שעה

בשנות המס 2011 עד 2015 הכנסתה של חברה אשר 13א 
אמצעי  בכל  מחזיקה  יותר,  או  אחת  מקומית,  רשות 
השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות; לעניין זה, 
"מס חברות" — מס המוטל לפי סעיף 126 לפקודת מס 

הכנסה ";

בסעיף 102 —  )2(

בסעיף קטן )ב(, לפני "התעריפים" יבוא "בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים  )א( 
)ב1( ו–)ג(";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: )ב( 

שר האוצר, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות ובאישור ועדת ")ב1(  )1(
הכספים של הכנסת, יקבע, בכל שנת כספים, אמות מידה שוויוניות 
בהתחשב בשיקולים סוציאליים, שלפיהן יקבע כאמור רשימה של 
סוגי זכאים לתשלום מופחת של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב; 
אמות המידה והרשימה כאמור יובאו לאישור ועדת הכספים של 
הכנסת לפחות שישים ימים לפני תחילת שנת הכספים ויפורסמו 

ברשומות  

סך ההפחתה בתשלום של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב   )2(
ימומן מתקציב המדינה בדרך של תמיכה, ובלבד שסך התמיכה לא 
יעלה על סכום השווה ל–5% 1 מסך התשלומים המשולמים על 
ידי כלל צרכני תאגידי המים והביוב בעד שירותי המים ושירותי 

הביוב 
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חלפו 60 ימים מתחילת שנת הכספים ולא אושרו אמות המידה   )3(
ורשימת סוגי הזכאים כאמור בפסקה )1(, יחול תשלום מופחת של 
מחיר שירותי המים ושירותי הביוב לגבי אותה שנת כספים בהתאם 
)2(, לפי אמות המידה והרשימה שנקבעו בשנת  להוראות פסקה 
הכספים שקדמה לה כל עוד לא פורסמו אמות המידה ורשימת סוגי 

הזכאים לאותה שנת כספים 

שר האוצר, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות ובאישור ועדת   )4(
הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכים להוכחת 
הזכאות לתשלום מופחת לפי סעיף קטן זה, וכן הוראות לעניין אופן 

מסירת מידע לשם הוכחת זכאות כאמור "

תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 102 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו בסעיף 2)2( 3 תחילה ותחולה )א( 
לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 

תחילתו של סעיף 102 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו בסעיף 2)2( לחוק זה ביום  )ב( 
י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, והוא יחול על תשלום בעד שירותי מים ושירותי 
ביוב שניתנו מאותו מועד ואילך; עד לקביעת אמות מידה ורשימת סוגי זכאים לפי 
הוראות פסקה )1( לסעיף האמור תחול התמיכה לגבי האוכלוסיות שנקבעו בהחלטת 
ועדת הכספים של הכנסת מיום י' בניסן התשע"ב )2 באפריל 2012( כפי שפורסמה באתר 

הרשות הממשלתית למים ולביוב 

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
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