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חוק להסדר ההימורים בספורט )תיקון מס' 7 - הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014*

תיקון חוק להסדר 
ההימורים בספורט - 

הוראת שעה

בתקופת הוראת השעה יקראו את סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1 
1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, כך:

בסעיף קטן )ב1( -   )1(

בפסקאות )3( ו–)4(, במקום הסיפה החל במילים "ואולם רשאי" יבוא "והזכות  )א( 
אליהם לא ניתנת להמחאה או לשעבוד; ואולם משהועברו הסכומים לרשות 
גוף כאמור, רשאי הוא לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד 
שירותים שיקבל מספק שעמו הוא מתקשר, ובלבד שייחתם הסכם בכתב לגבי 

אותם שירותים ";

במקום פסקה )5( יבוא:  )ב( 

4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, ")5( )א( 
שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-

חובבני ולקידומו )בסעיף זה - ארגון ספורט נתמך(; התמיכה כאמור 
תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני 
הספורט המקבלים שירותים מאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט 
עממי-חובבני" - פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות 

שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט  )ב( 
של הכנסת, יקבע את תחומי הפעילות שבהם רשאי ארגון ספורט נתמך 
להשתמש בכספי התמיכה לפי פסקה זו, לרבות לשם אספקת שירותים 

לאגודות ספורט ומועדוני ספורט והבטחת תשלום התמורה בעדם 

שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט  )ג( 
של הכנסת, יקבע את סוגי השירותים שארגון ספורט נתמך רשאי 
לספק לאגודות ספורט ומועדוני ספורט מתוך הכספים שהועברו להם 

לפי פסקאות )3( ו–)4( 

החלו אגודת ספורט או מועדון ספורט לקבל שירותים כאמור  )ד( 
קיבלו  שממנו  מזה  אחר  נתמך  ספורט  מארגון  )ב(  משנה  בפסקת 
שירותים קודם לכן, יודיעו על כך למועצה, והמועצה תחשב את 
אופן חלוקת ארבעת האחוזים האמורים בפסקת משנה )א( בהתאם 

לכך החל ממועד קבלת ההודעה ";

אחרי פסקה )6( יבוא: )ג(  

כתמיכה  לחלוקה  לספורט  הלאומית  המועצה  שתקבע  ")7( סכום 
לאמות  בהתאם  בספורט,  וגזענות  אלימות  מניעת  שמטרתן  בפעילויות 

המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט ";

)2(  בסעיף קטן )ג(, אחרי "ברשומות" יבוא "ובאתר האינטרנט של המועצה";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

")ג1( נושאי משרה באגודות ספורט או במועדוני ספורט המקבלים תמיכה לפי 
סעיף קטן )ב1()3( או )4( יעברו, כתנאי לקבלת תמיכה כאמור, הכשרה כפי שיקבע 

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 798, מיום י' בחשוון התשע"ד )14 באוקטובר 2013(, עמ' 2 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"א, עמ' 679   1
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שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת; 
המועצה תישא בעלות ההכשרה לפי סעיף קטן זה ";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "אגודת ספורט," יבוא "ארגון ספורט,"   )4(

תיקון חוק הספורט - 
הוראת שעה

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הספורט, התשמ"ח-1988  2 )להלן - חוק הספורט( 2 
כך: 

)1( בסעיף 17י -

)א( בפסקה )3(, אחרי "ובמועדוני ספורט" יבוא "וכן לתמיכה בפעילויות שמטרתן 
מניעת אלימות וגזענות בספורט";

)ב( בפסקה )5(, אחרי "של מיתקני ספורט" יבוא "ובפעילויות שמטרתן מניעת 
אלימות וגזענות בספורט" ובמקום "ו–)6(" יבוא ")6( ו–)7(";

)2(  בסעיף 17יב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( הוועדה הציבורית תיתן את המלצותיה לעניין אמות המידה לתמיכה 
עם  התייעצות  לאחר  בספורט  וגזענות  אלימות  מניעת  שמטרתן  בפעילויות 
המועצה למניעת אלימות בספורט כמשמעותה בחוק איסור אלימות בספורט, 

התשס"ח-2008  3 "

תקופת הוראת 
השעה והארכתה

בחוק זה -3  )א( 

"תקופת הוראת השעה" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום י' בטבת התשע"ה 
)1 בינואר 2015( או ביום תחילת תיקון מס' 6, לפי המאוחר;

"יום תחילת תיקון מס' 6" - יום תחילתו של סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9)4( 
לחוק הספורט )תיקון מס' 6(, התשע"א-2011 4, כאמור בסעיף 11)ג()4( שבו  

שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי  )ב( 
להאריך, בצו, את תקופת הוראת השעה בתקופה אחת של שנה 

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

תקנות ראשונות לפי סעיף 9)ב1( ו–)ג1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)1( ו–)3( לחוק זה, 4 
יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת עד ליום ג' בתמוז התשע"ד 
2014(; נושאי משרה באגודות ספורט או במועדוני ספורט הזכאים לקבלת  )1 ביולי 
)4( לחוק העיקרי רשאים להשלים את ההכשרה לפי  9)ב1()3( או  תמיכה לפי סעיף 
סעיף 9)ג1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)3( לחוק זה, עד ליום י"ט בטבת התשע"ו )31 

בדצמבר 2015(  

בתום שנה מיום תחילתה של תקופת הוראת השעה, ידווח שר התרבות והספורט 5 דיווח לכנסת
לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, על יישום הוראות חוק זה בשנה שקדמה 

למועד הדיווח 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת; 
המועצה תישא בעלות ההכשרה לפי סעיף קטן זה ";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "אגודת ספורט," יבוא "ארגון ספורט,"   )4(

בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הספורט, התשמ"ח-1988  2 )להלן - חוק הספורט( 2 
כך: 

תיקון חוק הספורט 
- הוראת שעה

)1( בסעיף 17י -

)א( בפסקה )3(, אחרי "ובמועדוני ספורט" יבוא "וכן לתמיכה בפעילויות שמטרתן 
מניעת אלימות וגזענות בספורט";

)ב( בפסקה )5(, אחרי "של מיתקני ספורט" יבוא "ובפעילויות שמטרתן מניעת 
אלימות וגזענות בספורט" ובמקום "ו–)6(" יבוא ")6( ו–)7(";

)2(  בסעיף 17יב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( הוועדה הציבורית תיתן את המלצותיה לעניין אמות המידה לתמיכה 
עם  התייעצות  לאחר  בספורט  וגזענות  אלימות  מניעת  שמטרתן  בפעילויות 
המועצה למניעת אלימות בספורט כמשמעותה בחוק איסור אלימות בספורט, 

התשס"ח-2008  3 "

בחוק זה -3  תקופת הוראת )א( 
השעה והארכתה

"תקופת הוראת השעה" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום י' בטבת התשע"ה 
)1 בינואר 2015( או ביום תחילת תיקון מס' 6, לפי המאוחר;

"יום תחילת תיקון מס' 6" - יום תחילתו של סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9)4( 
לחוק הספורט )תיקון מס' 6(, התשע"א-2011 4, כאמור בסעיף 11)ג()4( שבו  

שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי  )ב( 
להאריך, בצו, את תקופת הוראת השעה בתקופה אחת של שנה 

תקנות ראשונות לפי סעיף 9)ב1( ו–)ג1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)1( ו–)3( לחוק זה, 4 
יובאו לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת עד ליום ג' בתמוז התשע"ד 
2014(; נושאי משרה באגודות ספורט או במועדוני ספורט הזכאים לקבלת  )1 ביולי 
)4( לחוק העיקרי רשאים להשלים את ההכשרה לפי  9)ב1()3( או  תמיכה לפי סעיף 
סעיף 9)ג1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1)3( לחוק זה, עד ליום י"ט בטבת התשע"ו )31 

בדצמבר 2015(  

תקנות ראשונות 
והוראת מעבר

בתום שנה מיום תחילתה של תקופת הוראת השעה, ידווח שר התרבות והספורט 5 
לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, על יישום הוראות חוק זה בשנה שקדמה 

למועד הדיווח 

דיווח לכנסת

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"ד, עמ' 2   2

ס"ח התשס"ח, עמ' 878   3

ס"ח התשע"א, עמ' 674   4
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חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 14(, התשע"ד-2014*

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה 1 תיקון סעיף 1
"השר" במקום "שר התעשיה והמסחר" יבוא "שר הכלכלה"  

בסעיף 3 לחוק העיקרי, בפסקה )4( -2 תיקון סעיף 3

האמור בה יסומן ")א(", ובה, אחרי "ושיווק" יבוא "בסיטונות" ובמקום הסיפה החל   )1(
במילים "אם כל הצדדים" יבוא ")להלן - תוצרת חקלאית(, ומתקיים לגביו אחד מאלה:

כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע   )1(
ההסדר;

כל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו   )2(
נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אדם קשור אליו הוא 
משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, אשר למעלה 
ממחצית התוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק מקורה במגדלים אחרים, ואם 
הוא תאגיד מגדלים - מקורה של למעלה ממחצית התוצרת החקלאית כאמור 

שהוא משווק במגדלים שאינם מחזיקים בתאגיד;

הצדדים להסדר הם מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של אותו   )3(
מגדל או של אותם מגדלים, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת 

החקלאית שאותו מגדל או שאותם מגדלים מכרו לרוכש;";

אחרי פסקת משנה )א( יבוא:  )2(

הוראת פסקת משנה )א( לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית  ")ב( 

השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של  )ג(  
הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף סוגים של תוצרת חקלאית לסוגים המנויים בפסקת 

משנה )א( או לגרוע מהם  

בפסקה זו - )ד( 

"אדם קשור" - כל אחד מאלה:

אדם השולט בתאגיד;  )1(

תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה )1(;  )2(

תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות )1( ו–)2(;  )3(

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, 
התשכ"ח-1968;

"מגדל" - מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" - תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק 
בו,  לרווחים  ומהזכות  השליטה  מאמצעי   75% לפחות  מחזיקים 

ומתקיימים בו כל אלה: 

אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית   )1(
ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית 
מרווחיו - בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול 

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג )11 ביוני 2013(, עמ' 586, עמ' 761 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382   1
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ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל 
כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט   )2(
בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק   )3(
סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי 

מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו; 

"סוג", של תוצרת חקלאית - סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים 
החליט על כך  אם  )א(, או פרט מפרטי אותו סוג,  בפסקת משנה 
הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט 
מיום  ימים  שלושים  בתום  לתוקפה  תיכנס  לפרטים  כאמור  סוג 
פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות "

בסעיף 14א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(", ואחריו יבוא: 3 תיקון סעיף 14א

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק  ")ב( 
סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3)4()ד(, יקראו את סעיף 

קטן )א( כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים" "

תחילתם של סעיפים 3 ו–14א לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, שנה מיום פרסומו של 4 תחילה 
חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 136(, התשע"ד-2014*

בפקודת העיריות  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 276 -1 תיקון סעיף 276

בסעיף קטן )א(, במקום "בדצמבר" יבוא "ביולי";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "שמ–1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים   )2(
שלגביה מוטלת הארנונה" יבוא "שמ–1 במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת 

הארנונה ועד 31 בינואר של שנת הכספים האמורה";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

העירייה תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעתה בדבר  ")ד( 
הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר, עשרה ימים לפני ישיבת המועצה 
בעניין הטלת ארנונה כללית, וכן תעמיד את טיוטת הצעתה כאמור לעיון הציבור 

במשרדי העירייה "

ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל 
כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט   )2(
בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק   )3(
סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי 

מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו; 

"סוג", של תוצרת חקלאית - סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים 
כך  )א(, או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על  בפסקת משנה 
הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט 
מיום  ימים  שלושים  בתום  לתוקפה  תיכנס  לפרטים  כאמור  סוג 
פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות "

תיקון סעיף 14אבסעיף 14א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(", ואחריו יבוא: 3 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק  ")ב( 
סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3)4()ד(, יקראו את סעיף 

קטן )א( כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים" "

תחילתם של סעיפים 3 ו–14א לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, שנה מיום פרסומו של 4 
חוק זה 

תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 136(, התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 276בפקודת העיריות  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 276 -1 

בסעיף קטן )א(, במקום "בדצמבר" יבוא "ביולי";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "שמ–1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים   )2(
שלגביה מוטלת הארנונה" יבוא "שמ–1 במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת 

הארנונה ועד 31 בינואר של שנת הכספים האמורה";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

העירייה תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעתה בדבר  ")ד( 
הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר, עשרה ימים לפני ישיבת המועצה 
בעניין הטלת ארנונה כללית, וכן תעמיד את טיוטת הצעתה כאמור לעיון הציבור 

במשרדי העירייה "

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 853, מיום כ"ד באדר א' התשע"ד )24 בפברואר 2014(, עמ' 428 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296   1

ספר החוקים 2445, כ"ד באדר ב' התשע"ד, 2014 3 26
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בסעיף 277 לפקודה -2 תיקון סעיף 277

בסעיף קטן )א(, המילים "לא יאוחר מיום 15 בדצמבר שלפני כל שנת כספים"   )1(
יימחקו, ובסופו יבוא "בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה";

סעיף קטן )ב( - בטל   )2(

תיקון חוק הסדרים 
במשק המדינה 
)תיקוני חקיקה 

להשגת יעדי 
התקציב( - מס' 13

בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-1992  2 3 
)להלן - חוק ההסדרים( -

בסעיף 7, בהגדרות "שיעור עדכון המדד" ו"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי",   )1(
בכל מקום, במקום "באוקטובר" יבוא "במאי";

בסעיף 9 -  )2(

בסעיף קטן )ב()2(, אחרי "בבקשה לאישור כאמור;" יבוא "אישור השרים לפי  )א( 
פסקה זו יינתן עד יום 15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה ניתן האישור, 
ולעניין החלטה שהתקבלה כאמור בסעיף 276)ב( לפקודת העיריות - עד תום 
שישה חודשים מיום שהתקבלה החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית 

כאמור באותו סעיף;";

בסעיף קטן )ב1(, במקום "באוקטובר" יבוא "במאי"  )ב( 

תחילתו של סעיף 276)ד( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1)3( לחוק זה, שנתיים מיום פרסומו 4 תחילה
של חוק זה 

חוק זה יחול על החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2015 ואילך 5 תחולה

על אף הוראות סעיף 7 לחוק ההסדרים, בשנת הכספים 2015 תיקרא ההגדרה "שיעור 6 הוראת שעה
העדכון" שבאותו סעיף כך שבמקום האמור בה יבוא "75% 0" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 14(, 
התשע"ד-2014*

6א)ג(, 1 תיקון סעיף 6א בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992  1, בסעיף 
במקום ההגדרה "שיעור התוספת המרבית" יבוא: 

""שיעור התוספת המרבית" - 

לעניין כל אחת משנות התקציב 2011 עד 2014 - היחס שבין 60% ובין היחס   )1(
חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי 
בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 847, מיום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(, עמ' 392 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשע"ג, עמ' 82   1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 121   2

ספר החוקים 2445, כ"ד באדר ב' התשע"ד, 2014 3 26
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לעניין כל אחת משנות התקציב 2015 ואילך - הסכום של שני אלה:  )2(

השנים  בשלוש  בישראל  באוכלוסייה  הגידול  שיעורי  ממוצע  )א( 
שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;

אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין היחס חוב-תוצר " )ב( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 25(, התשע"ד-2014*

)ג()1( ו–)ד()2(, 1 תיקון סעיף 12א 12א, בסעיפים קטנים  בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  1, בסעיף 
במקום "כ"ט באדר ב' התשע"ד )31 במרס 2014(" יבוא "כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס 

 ")2016

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

לעניין כל אחת משנות התקציב 2015 ואילך - הסכום של שני אלה:  )2(

השנים  בשלוש  בישראל  באוכלוסייה  הגידול  שיעורי  ממוצע  )א( 
שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;

אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין היחס חוב-תוצר " )ב( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 25(, התשע"ד-2014*

)ג()1( ו–)ד()2(, 1  12א, בסעיפים קטנים  בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952  1, בסעיף 
במקום "כ"ט באדר ב' התשע"ד )31 במרס 2014(" יבוא "כ"א באדר ב' התשע"ו )31 במרס 

 ")2016

תיקון סעיף 12א

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 820, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(, עמ' 154 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ב, עמ' 608   1

ספר החוקים 2445, כ"ד באדר ב' התשע"ד, 2014 3 26
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