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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 242(, התשע"ז-2017*

9)2א()ב()3(לפקודתמסהכנסה1)להלן-הפקודה(,בהגדרה"נכסבר־פחת",1פתיקוןסעיף9 בסעיף
במקום"כמשמעותהבחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"כהגדרתהבחוקמיסוימקרקעין"פ

בסעיף28)י(לפקודה,במקום"לחוקמסשבחמקרקעין,תשכ"ג-1963"יבוא"לחוקמיסוי2פתיקוןסעיף28
מקרקעין"פ

בסעיף67ג)א()6(לפקודה,הסיפההחלבמילים"ולמעטהכנסה"-תימחקפ3פתיקוןסעיף67ג

בסעיף85)ד()2(לפקודה,במקום"חוקמסשבחמקרקעין,תשכ"ג-1963"יבוא"חוקמיסוי4פתיקוןסעיף85
מקרקעין"פ

)4(,במקום"כמשמעותםבחוקמסשבח5פתיקוןסעיף88 בסעיף88לפקודה,בהגדרה"נכס",בפסקה
מקרקעין,תשכ"ג-1963"יבוא"כהגדרתןבחוקמיסוימקרקעין"פ

בסעיף91)ד()3א(ו–)5()א(,בכלמקום,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"פ6פתיקוןסעיף91

בסעיף102)א(לפקודה,בהגדרה"תוםהתקופה",בפסקה)3(,אחרי"בסעיף103"יבוא7פתיקוןסעיף102
"אובמכירהמסוגאחרשקבעהשר"פ

בסעיף103לפקודה-8פתיקוןסעיף103

ברישה,במקום"בחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"בחוקמיסוימקרקעין"; )1(

בהגדרה"התקופההנדרשת"- )2(

בפסקה)2(,במקוםהסיפההחלבמילים"מתוםשנתהמס"יבוא"מהמועד )א(
האמור;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

לענייןהעברתנכסיםלפיסעיפים104אעד104ג,אופיצול-תקופה )3("
שלשנתייםמיוםההעברהאוממועדהפיצול,לפיהעניין;";

ההגדרה"צוהפחתתהון"-תימחקפ )3(

בסעיף103בלפקודה-9פתיקוןסעיף103ב

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"לפיחוקהתיאומים"יבוא"אולפי )1(
חוקמיסוימקרקעין";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,מכרבעלזכויותבחברהקולטתשהיה,")ב1( )1(
ערבהמיזוג,בעלזכויותבאיגודמקרקעיןשהשתתףבמיזוג)בסעיףקטן
זה-בעלהזכויות(,במהלךהתקופההנדרשת,זכויותבחברההקולטת,
שהיובידיומידלאחרהמיזוג,כולןאוחלקן,לכלאחדמאלה)בסעיףקטן
זה-הזכויותהנמכרות(,תהיההחברההקולטתחייבתבתשלוםהפרש
מסהרכישהבשלהזכויותהנמכרות,בהתאםלשוויהמקרקעיןשהוחזקו
עלידיאיגודהמקרקעיןערבהמיזוגובהתאםלשיעורימסהרכישהשחלו
עלפעולהבאיגודמקרקעיןבמועדהמיזוגלפיחוקמיסוימקרקעין,והכול
בצירוףהפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבחוקהאמורממועדהמיזוגעד

מועדהתשלום:

התקבלבכנסתביוםא'באבהתשע"ז)24ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1116,מיוםי"זבשבטהתשע"ז)13בפברואר2017(,עמ'900פ

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'1048פ 1
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החברההקולטת; )א(

בעלזכותבחברההקולטת; )ב(

צדהקשורלגורםכאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(פ )ג(

הוראותפסקה)1(לאיחולועלמכירתזכויותבחברהקולטתאשר )2(
בעתהמכירההייתהאיגודמקרקעיןפ"

בסעיף103גלפקודה-10פתיקוןסעיף103ג

בפסקה)1()א(,במקום"עסקיהן"יבוא"פעילותן"; )1(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"לענייןזהיראופעילותכלכליתכפעילותשההכנסות )2(
או ,)1(2 סעיף לפי העניין, לפי במס, להתחייב צפויות או במס מתחייבות ממנה
שההכנסותממנהמתחייבותבמסאוצפויותלהתחייבבמס,לפיהעניין,לפיסעיף2
למעטפסקה)1(שבושהמנהלאישרכיהןהכנסותהנובעותמפעילותכלכליתכאמור;

בקשהלאישורכאמורתוגשלפניהמיזוג;";

בפסקה)6(- )3(

בפסקתמשנה)א(,במקום"בתקופההנדרשת,יהוו"יבוא"במועדהמיזוג )א(
יהווה",ובמקום"במועדהמיזוג"יבוא"במועדהאמור";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"ארבעה"יבוא"תשעה"; )ב(

אחריפסקה)7(יבוא: )4(

הוגשוהדוחותוהמסמכיםשישלהגישםלפיסעיף103יט)א(;"; ")7א(

בפסקה)8(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )5(

כלבעליהזכויותבחברותהמשתתפותבמיזוגמחזיקיםיחד,מידלאחר ")א(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההקולטת,ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחת
סךהזכויותהמוחזקותבידיבעליהזכויותהאמורים,כולםאוחלקם,מ־25%מכל

אחתמהזכויותבחברההקולטת;

הוראותפסקתמשנה)א(לאיחולועלחברהקולטתשהחזיקה,לפנימועד )א1(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה;";

פסקה)9(-תימחק; )6(

בפסקה)9א(,ברישה,המילים"ונוסףעלהוראותפסקה)9(,"-יימחקו; )7(

פסקה)11(-תימחקפ )8(

בסעיף103דלפקודה-11פתיקוןסעיף103ד

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיף103ג)4(ו–)5(,רשאיםבעליזכויותבחברהמעבירה ")א(
לקבלתמורהבמזומןמהחברההקולטת,בתמורהלזכויותיהםבחברההמעבירה,
ולאיהיהבכךכדילשלולאתההטבותהקבועותבפרקזה,ובלבדשבמהלך

המיזוגהתקיימושניאלה:

בעליהזכויותוקרוביהםמכרואתכלמניותיהםבחברההמעבירה; )1(

בעליהזכויותוקרוביהםלאקיבלוזכויותכלשהןבחברההקולטתפ )2(

החברההקולטת; )א(

בעלזכותבחברההקולטת; )ב(

צדהקשורלגורםכאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(פ )ג(

הוראותפסקה)1(לאיחולועלמכירתזכויותבחברהקולטתאשר )2(
בעתהמכירההייתהאיגודמקרקעיןפ"

תיקוןסעיף103גבסעיף103גלפקודה-10פ

בפסקה)1()א(,במקום"עסקיהן"יבוא"פעילותן"; )1(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"לענייןזהיראופעילותכלכליתכפעילותשההכנסות )2(
או ,)1(2 סעיף לפי העניין, לפי במס, להתחייב צפויות או במס מתחייבות ממנה
שההכנסותממנהמתחייבותבמסאוצפויותלהתחייבבמס,לפיהעניין,לפיסעיף2
למעטפסקה)1(שבושהמנהלאישרכיהןהכנסותהנובעותמפעילותכלכליתכאמור;

בקשהלאישורכאמורתוגשלפניהמיזוג;";

בפסקה)6(- )3(

בפסקתמשנה)א(,במקום"בתקופההנדרשת,יהוו"יבוא"במועדהמיזוג )א(
יהווה",ובמקום"במועדהמיזוג"יבוא"במועדהאמור";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"ארבעה"יבוא"תשעה"; )ב(

אחריפסקה)7(יבוא: )4(

הוגשוהדוחותוהמסמכיםשישלהגישםלפיסעיף103יט)א(;"; ")7א(

בפסקה)8(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )5(

כלבעליהזכויותבחברותהמשתתפותבמיזוגמחזיקיםיחד,מידלאחר ")א(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההקולטת,ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחת
סךהזכויותהמוחזקותבידיבעליהזכויותהאמורים,כולםאוחלקם,מ־25%מכל

אחתמהזכויותבחברההקולטת;

הוראותפסקתמשנה)א(לאיחולועלחברהקולטתשהחזיקה,לפנימועד )א1(
המיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה;";

פסקה)9(-תימחק; )6(

בפסקה)9א(,ברישה,המילים"ונוסףעלהוראותפסקה)9(,"-יימחקו; )7(

פסקה)11(-תימחקפ )8(

תיקוןסעיף103דבסעיף103דלפקודה-11פ

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיף103ג)4(ו–)5(,רשאיםבעליזכויותבחברהמעבירה ")א(
לקבלתמורהבמזומןמהחברההקולטת,בתמורהלזכויותיהםבחברההמעבירה,
ולאיהיהבכךכדילשלולאתההטבותהקבועותבפרקזה,ובלבדשבמהלך

המיזוגהתקיימושניאלה:

בעליהזכויותוקרוביהםמכרואתכלמניותיהםבחברההמעבירה; )1(

בעליהזכויותוקרוביהםלאקיבלוזכויותכלשהןבחברההקולטתפ )2(

ספרהחוקים2656,י"דבאבהתשע"ז,2017פ8פ6
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיםבעליזכויותבחברהמעבירהלקבל )א1(
תמורתזכויותיהם,נוסףעלהמניותשהקצתההחברההקולטתבמהלךהמיזוג,
גםתמורהבמזומןמאתהחברההקולטת,ולאיהיהבכךכדילשלולאתההטבות

האמורותבפרקזה,והכולאםמתקיימיםכלאלה:

ניתןלכךאישורהמנהלעלפיבקשהשהוגשהלולפנימועדהמיזוג; )1(

במהלךהמיזוגשילמההחברההקולטתלכלאחדמבעליהזכויות )2(
בחברההמעבירהתמורהבמזומןבשיעורשווהבהתאםלחלקוהיחסי
בזכויותבחברההמעבירה,שאינועולהעל40%מסךהתמורהשניתנהלו;

אינם אליהם הקשור צד או בה הזכויות בעלי הקולטת, החברה )3(
מחזיקים,ערבהמיזוג,בזכויותבחברההמעבירהבשיעורשל10%אויותר;

החברההמעבירה,בעליהזכויותבהאוצדהקשוראליהםאינם )4(
מחזיקים,ערבהמיזוג,בזכויותבחברההקולטת,בשיעורשל10%אויותרפ

התקבלהתמורהבמזומןכאמורבסעיףקטן)א(או)א1(- )א2(

לאיחולולגביבעליהזכויותשקיבלותמורהכאמורההטבותהקבועות )1(
בפרקזה,בקשרלאותהתמורה,והםיחויבובמסיםהחליםלפיכלדין;

החברההקולטתתחויב,לגביזכויותבאיגודמקרקעיןששולמהבעדן )2(
תמורהבמזומן,במסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין;

שלהן, המקורי והמחיר במזומן תמורה בעדן ששולמה הזכויות )3(
יחושבובהתאםליחסשביןשוויהתמורהששולמהבמזומןלשוויהתמורה

הכוללתשניתנהבעדכלהזכויותבחברההמעבירהפ";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בסעיףזה,"קרוב"-כלאחדמאלה: ")ג(

קרובכהגדרתובסעיף88; )1(

מניותבחברה בעל בניאדםשהוא שליטהבחבר שהואבעל מי )2(
הקולטת;

מישבעלמניותבחברההקולטתהואבעלשליטהבופ" )3(

בסעיף103הלפקודה-12פתיקוןסעיף103ה

בסעיףקטן)א(,במקום"לענייןפקודהזו,חוקהתיאומיםבשלאינפלציהוחוקמס )1(
שבחמקרקעין"יבוא"לענייןפקודהזוולענייןחוקמיסוימקרקעין"ואחרי"אילולא
הועברהנכס"יבוא"והכולביןששולמהבמסגרתהמיזוגתמורהבמזומןכאמורבסעיף

103ד)א(או)א1(,וביןשלאשולמהתמורהכאמור";

סעיףקטן)ב(-בטלפ )2(

בסעיף103ולפקודה-13פתיקוןסעיף103ו

במקוםהרישהעדהמילים"יחולולגבי"יבוא"במכירת"ואחרי")להלן-המניה )1(
החדשה("יבוא"יחולו";

בפסקה)3(,במקום"אשרנרכשהעדהמועדהקובע,יראולענייןחישוברווחההון )2(
הריאליעדהמועדהקובע"יבוא"אשרנרכשהעדמועדהשינוי,יראו,לענייןהחיוב
במסעלרווחההוןהריאלילפיסעיף91)ב1(אוהחיובבמסעלהשבחהריאלילפיסעיף

48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין";

ספרהחוקים2656,י"דבאבהתשע"ז,2017פ8פ6



1095 ספרהחוקים2656,י"דבאבהתשע"ז,2017פ8פ6

אחריפסקה)4(יבוא: )3(

במכירתהמניההחדשה,לראשונה,בידימישהיהבעלזכויותבחברה ")4א(
המעבירהערבהמיזוג,יחולפטורממסכאמורבסעיף97אולפיסעיף105יד)א(,
רקאםבעלהזכויותהאמורהיהזכאיעוברלמועדהמיזוגלפטורממסכאמור,
אילומכראתהמניההישנהעוברלמועדהמיזוג;ואולםהתנאילפיפסקהזולא

יחולעלפטורממסכאמורבסעיף97)א()5(;

לאהיהבעלהזכויותכאמורבפסקה)4א(זכאי,עוברלמועדהמיזוג,לפטור )4ב(
ממסכאמורבאותהפסקה,והיהזכאילפטורלפיסעיף97)ב2(במועדמכירת
המניההחדשה,יחויבבמסבשיעורהקבועבסעיף91,חלקרווחההוןשהיה
נצמח,אילוהיתההמניההחדשהנמכרתלפניהיוםשבוהיהזכאיבעלהזכויות
האמורלפטורממסלפיסעיף97)ב2(,ולאיותרמסכוםרווחההוןבמועדמכירת

המניה;"פ

בסעיף103זלפקודה-14פתיקוןסעיף103ז

בכותרתהשוליים,המילים"מניותהנסחרותבבורסהולענין"-יימחקו; )1(

סעיףקטן)א(-בטלפ )2(

בסעיף103חלפקודה-15פתיקוןסעיף103ח

בסעיףקטן)א(,אחרי"בסעיף28"יבוא"או29"; )1(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"תקופהשלחמששנים"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(,במקום"בסעיפים28"יבוא"בסעיפים29,28"; )3(

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )4(

המגבלותעלקיזוזהפסדאוהפסדהוןלפיסעיףזהלאיחולועלהפסדים ")ז1(
כאמורשלחברהקולטתשהחזיקה,ערבהמיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה
וששוויהשוקשלהעלהבאותומועדעלפיתשעהמשוויהשוקשלהחברה
המעבירה;המנהלרשאילקבועבכלליםנסיבותנוספותשבהתקיימןלאיחולו

המגבלותעלקיזוזהפסדיםלפיסעיףזהפ";

בסעיףקטן)ח(,בהגדרה"הכנסהחייבת",אחרי"קיזוזהפסדים"יבוא"שנוצרולפני )5(
מועדהמיזוגלפיסעיףזה,"פ

בסעיף103ט)ו(לפקודה,במקום"לאיהיהערעור"יבוא"ניתןלערערכאילוהיתהצו16פתיקוןסעיף103ט
לפיסעיף152)ב("פ

בסעיף103יא)א(לפקודה,הסיפההחלבמילה"ובחוק"-תימחקפ17פתיקוןסעיף103יא

בסעיף103יב)א(לפקודה,במקום"לחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"לחוקמיסוימקרקעין"פ18פתיקוןסעיף103יב

סעיף103יגלפקודה-בטלפ19פביטולסעיף103יג

בסעיף103יט)א(לפקודה,במקום"הכלכפישיקבע"יבוא"שקבע"פ20פתיקוןסעיף103יט

בסעיף103כלפקודה-21פתיקוןסעיף103כ

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחריפסקה)4(יבוא: )3(

במכירתהמניההחדשה,לראשונה,בידימישהיהבעלזכויותבחברה ")4א(
המעבירהערבהמיזוג,יחולפטורממסכאמורבסעיף97אולפיסעיף105יד)א(,
רקאםבעלהזכויותהאמורהיהזכאיעוברלמועדהמיזוגלפטורממסכאמור,
אילומכראתהמניההישנהעוברלמועדהמיזוג;ואולםהתנאילפיפסקהזולא

יחולעלפטורממסכאמורבסעיף97)א()5(;

לאהיהבעלהזכויותכאמורבפסקה)4א(זכאי,עוברלמועדהמיזוג,לפטור )4ב(
ממסכאמורבאותהפסקה,והיהזכאילפטורלפיסעיף97)ב2(במועדמכירת
המניההחדשה,יחויבבמסבשיעורהקבועבסעיף91,חלקרווחההוןשהיה
נצמח,אילוהיתההמניההחדשהנמכרתלפניהיוםשבוהיהזכאיבעלהזכויות
האמורלפטורממסלפיסעיף97)ב2(,ולאיותרמסכוםרווחההוןבמועדמכירת

המניה;"פ

תיקוןסעיף103זבסעיף103זלפקודה-14פ

בכותרתהשוליים,המילים"מניותהנסחרותבבורסהולענין"-יימחקו; )1(

סעיףקטן)א(-בטלפ )2(

תיקוןסעיף103חבסעיף103חלפקודה-15פ

בסעיףקטן)א(,אחרי"בסעיף28"יבוא"או29"; )1(

בסעיףקטן)ב(,הסיפההחלבמילים"תקופהשלחמששנים"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(,במקום"בסעיפים28"יבוא"בסעיפים29,28"; )3(

אחריסעיףקטן)ז(יבוא: )4(

המגבלותעלקיזוזהפסדאוהפסדהוןלפיסעיףזהלאיחולועלהפסדים ")ז1(
כאמורשלחברהקולטתשהחזיקה,ערבהמיזוג,במלואהזכויותבחברההמעבירה
וששוויהשוקשלהעלהבאותומועדעלפיתשעהמשוויהשוקשלהחברה
המעבירה;המנהלרשאילקבועבכלליםנסיבותנוספותשבהתקיימןלאיחולו

המגבלותעלקיזוזהפסדיםלפיסעיףזהפ";

בסעיףקטן)ח(,בהגדרה"הכנסהחייבת",אחרי"קיזוזהפסדים"יבוא"שנוצרולפני )5(
מועדהמיזוגלפיסעיףזה,"פ

בסעיף103ט)ו(לפקודה,במקום"לאיהיהערעור"יבוא"ניתןלערערכאילוהיתהצו16פ
לפיסעיף152)ב("פ

תיקוןסעיף103ט

תיקוןסעיף103יאבסעיף103יא)א(לפקודה,הסיפההחלבמילה"ובחוק"-תימחקפ17פ

תיקוןסעיף103יבבסעיף103יב)א(לפקודה,במקום"לחוקמסשבחמקרקעין"יבוא"לחוקמיסוימקרקעין"פ18פ

ביטולסעיף103יגסעיף103יגלפקודה-בטלפ19פ

תיקוןסעיף103יטבסעיף103יט)א(לפקודה,במקום"הכלכפישיקבע"יבוא"שקבע"פ20פ

תיקוןסעיף103כבסעיף103כלפקודה-21פ

בסעיףקטן)ב(- )1(
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חוק לפי "או המילים או", זו "פקודה יבוא זו," "פקודה ברישה,במקום )א(
תיאומיםבשלאינפלציה,"-יימחקו,ובמקום"ובתנאיםהמפורטיםלהלן:"יבוא
"ובלבדשהחברההקולטתמחזיקה,מידלאחרהמיזוג,בכלהזכויותבחברה
הנעברתשהועברולהאגבהמיזוג,ושבמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסך

הזכויותכאמורשבהחזקתהמ־51%מכלאחתמהזכויותבחברההנעברתפ";

פסקאות)1(ו–)2(-יימחקו; )ב(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

רווחאוהפסדשנוצרעקבמכירתמניותהחברההנעברתבידיהחברה ")ב1(
ובמשךשנתיים המסשבהחלמועדהמיזוג בשנת הקולטתלאיותרלקיזוז
שלאחריה,כנגדהפסדאורווחבחברההקולטת,והכוללפיסעיף29,28או92,
לפיהעניין,ובשלושהשניםהבאותלאיותרלקיזוזרווחאוהפסדשנוצרעקב
מכירתהמניותכאמורכנגדרווחאוהפסדשנוצרממכירתנכסיםשיוםרכישתם

קדםלמועדהמיזוגפ

הוראותסעיף103ח)ז(יחולולענייןקיזוזהפסדאוהפסדהוןשהיהלחברה )ב2(
הקולטתלפנימועדהמיזוג,בשינוייםהמחויביםפ";

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטלים; )3(

בסעיףקטן)ה(,אחרי"103ב)ב("יבוא"ו–)ב1(,103ד,"פ )4(

בסעיף104אלפקודה-22פתיקוןסעיף104א

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"לפיחוקמסשבחמקרקעין,אולפיחוקהתיאומיםבשל )א(
אינפלציה"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין";

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

המעבירמחזיקמידלאחריוםההעברהזכויותהמקנותלו")1( )א(
לפחות90%בכלאחתמהזכויותבחברה;

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשבהחזקתושל )ב(
המעבירמ־25%מכלאחתמהזכויותבחברה,ואולםהוראותפסקת
משנהזולאיחולואםהועברהנכסלחברהעתירתמחקרופיתוח,
103א)ב(,ובתנאיםשנקבעולפיאותוסעיף, כהגדרתהלפיסעיף
ובמהלךהתקופההנדרשתלאנמכרוזכויותבידיבעליהזכויות

בחברההאמורה,אשרהיובידיהםמידלאחריוםההעברהפ"

בפסקה)2(,במקום"במשךשנתייםלפחותמיוםההעברה"יבוא"בתקופה )ג(
הנדרשת";

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ב1(,במקום"4שנים"יבוא"5שנים"פ )3(

בסעיף104בלפקודה-23פתיקוןסעיף104ב

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,הקטעהחלבמילים"שהוקמהבמיוחד"עדהמילים"אולפניו, )א(
והכל"-יימחק,ובמקום"לפיחוקתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמסשבח

מקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין";
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במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

הועברהנכסלחברהשהוקמהבמיוחדלצורךכךולאהיה")1( )א(
או ההעברה במועד אחרת פעילות או אחר נכס חברה לאותה
לפניו)בפסקהזו-חברהחדשה(-חלקושלכלאחדמהשותפים
אוהבעליםהמשותפיםבכלאחתמהזכויותבחברה,מידלאחר
ההעברה,זההלחלקשהיהלולפניההעברהבכלנכסשהועבר

כאמוראובשותפות,לפיהעניין;

הועברהנכסלחברהשאינהחברהכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
)בפסקהזו-חברהקיימת(-בעליהזכויותבחברההקיימתהיו,לפני
ההעברה,בעליהזכויותבנכסאובשותפותומידלאחרההעברה
החזיקכלאחדמהםבחלקבזכויותבחברההקיימתהזההלחלק
שהיהלובזכויותבאותהחברהולחלקובנכסאובשותפות,לפי

העניין,לפניההעברה;

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותהמוחזקות )ג(
או כולם קיימת, בחברה או חדשה בחברה הזכויות בעלי בידי
חלקם,כאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(,מידלאחרההעברהכאמור
באותןפסקאותמשנה,מ־25%מכלאחתמהזכויותבחברה,ואולם
הוראותפסקתמשנהזולאיחולואםהועברהנכסלחברהעתירת
שנקבעו ובתנאים 103א)ב(, סעיף לפי כהגדרתה ופיתוח, מחקר
לפיאותוסעיף,ובמהלךהתקופההנדרשתלאנמכרוזכויותבידי
בעליהזכויותבחברההאמורה,אשרהיובידיהםמידלאחריום

ההעברה;";

בפסקה)2(,במקום"במשךשנתייםמיוםההעברה"יבוא"בתקופההנדרשת"; )ג(

יבוא מקרקעין" לאיגוד החברה הפכה מכן "ולאחר במקום ,)4( בפסקה )ד(
"שהיאאיגודמקרקעיןאושהיתהלאיגודמקרקעיןבעקבותהעברתהקרקע",

ובמקום"4שנים"יבוא"5שנים";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ו(,במקום"לפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמסשבח )3(
מקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כלהתנאים"

יבוא"שניאלה:

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשמחזיקיםבעליהזכויות )א(
בחברההמעבירהובחברההאחות,כולםאוחלקם,מ־25%מכלאחתמהזכויות

באותןחברות;

התנאיםשקבעשרהאוצרפ"; )ב(

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )4(

בעליזכויותהמחזיקיםבזכויותהנסחרותבבורסהלאייכללובמנייןבעלי ")ו1(
הזכויותלענייןסעיפיםקטנים)א()1()ג(,)ב(או)ו(,אלאאםכןהיו,במועדהעברת
הנכס,בעלישליטה;לענייןזה,"בעלשליטה"-למעטקופתגמלוקרןנאמנותפ"

בסעיף104גלפקודה-24פתיקוןסעיף104ג

בסעיףקטן)א(- )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

הועברהנכסלחברהשהוקמהבמיוחדלצורךכךולאהיה")1( )א(
או ההעברה במועד אחרת פעילות או אחר נכס חברה לאותה
לפניו)בפסקהזו-חברהחדשה(-חלקושלכלאחדמהשותפים
אוהבעליםהמשותפיםבכלאחתמהזכויותבחברה,מידלאחר
ההעברה,זההלחלקשהיהלולפניההעברהבכלנכסשהועבר

כאמוראובשותפות,לפיהעניין;

הועברהנכסלחברהשאינהחברהכאמורבפסקתמשנה)א( )ב(
)בפסקהזו-חברהקיימת(-בעליהזכויותבחברההקיימתהיו,לפני
ההעברה,בעליהזכויותבנכסאובשותפותומידלאחרההעברה
החזיקכלאחדמהםבחלקבזכויותבחברההקיימתהזההלחלק
שהיהלובזכויותבאותהחברהולחלקובנכסאובשותפות,לפי

העניין,לפניההעברה;

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותהמוחזקות )ג(
או כולם קיימת, בחברה או חדשה בחברה הזכויות בעלי בידי
חלקם,כאמורבפסקתמשנה)א(או)ב(,מידלאחרההעברהכאמור
באותןפסקאותמשנה,מ־25%מכלאחתמהזכויותבחברה,ואולם
הוראותפסקתמשנהזולאיחולואםהועברהנכסלחברהעתירת
שנקבעו ובתנאים 103א)ב(, סעיף לפי כהגדרתה ופיתוח, מחקר
לפיאותוסעיף,ובמהלךהתקופההנדרשתלאנמכרוזכויותבידי
בעליהזכויותבחברההאמורה,אשרהיובידיהםמידלאחריום

ההעברה;";

בפסקה)2(,במקום"במשךשנתייםמיוםההעברה"יבוא"בתקופההנדרשת"; )ג(

יבוא מקרקעין" לאיגוד החברה הפכה מכן "ולאחר במקום ,)4( בפסקה )ד(
"שהיאאיגודמקרקעיןאושהיתהלאיגודמקרקעיןבעקבותהעברתהקרקע",

ובמקום"4שנים"יבוא"5שנים";

בסעיףקטן)ג(,פסקה)2(-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ו(,במקום"לפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמסשבח )3(
מקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כלהתנאים"

יבוא"שניאלה:

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשמחזיקיםבעליהזכויות )א(
בחברההמעבירהובחברההאחות,כולםאוחלקם,מ־25%מכלאחתמהזכויות

באותןחברות;

התנאיםשקבעשרהאוצרפ"; )ב(

אחריסעיףקטן)ו(יבוא: )4(

בעליזכויותהמחזיקיםבזכויותהנסחרותבבורסהלאייכללובמנייןבעלי ")ו1(
הזכויותלענייןסעיפיםקטנים)א()1()ג(,)ב(או)ו(,אלאאםכןהיו,במועדהעברת
הנכס,בעלישליטה;לענייןזה,"בעלשליטה"-למעטקופתגמלוקרןנאמנותפ"

תיקוןסעיף104גבסעיף104גלפקודה-24פ

בסעיףקטן)א(- )1(
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ברישה,במקום"לבעלמניותיה"יבוא"לכלבעלימניותיה,באופןיחסי )א(
בהתאםלשיעוראחזקותיהםבחברההמעבירה,"ובמקום"אולפיחוקהתיאומים

בשלאינפלציה"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין";

במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

בעלהמניותאובעליהמניות,לפיהעניין)להלן-חברתהאם(,הם )1("
חברהאחתאויותרהמחזיקהבכלהזכויותבחברההמעבירה;";

במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

במהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותשמחזיקהחברתהאם )4("
בחברההמעבירהמ־25%מכלאחתמהזכויותבאותהחברה;";

בפסקה)6(,במקום"הנכסמועבר"יבוא"המניותמועברות"; )ד(

בסעיףקטן)ב(,במקום"היכולה"יבוא"אומפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותו )2(
חוקוהחברהיכולה"ובמקום"סעיף47)ב()2(או51)ג(לאותוחוק"יבוא"סעיף47)א2(ו–)ב(

)2(או51ב)א(ו–)ג(לאותוחוק";

בסעיףקטן)ג(,המילים"ולצורךחוקהתיאומיםבשלאינפלציהעקבהפעלתסעיף )3(
זה"-יימחקופ

בסעיף104דלפקודה,פסקאות)1(,)2(ו–)5(-יימחקופ25פתיקוןסעיף104ד

בסעיף104הלפקודה-26פתיקוןסעיף104ה

בסעיףקטן)א(,במקום"חוקהתיאומיםבשלאינפלציהוחוקמסשבחמקרקעין" )1(
יבוא"ולענייןחוקמיסוימקרקעין"והסיפההחלבמילים"ואולםהמחירהמקורי"-

תימחק;

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ג(,לפני"ריווחהוןאוהפסדהון"יבוא"עלקיזוז",ובמקוםהסיפה )3(
החלבמילים"לאיותרלקיזוז"יבוא"יחולוהוראותסעיף103כ)ב1(ו–)ב2(,בשינויים
המחויבים,ואולםלאיחולולענייןזההוראותסעיף103כ)ב2(אםנרכשואמצעישליטה
בשיעורהעולהעל50%בחברהאליההועברהנכס,לאחרשחלפולפחותשלוששנות

המסשקדמולמועדתחילתשנתהמסשבההועברהנכס"פ

בסעיף104ולפקודה-27פתיקוןסעיף104ו

האמורבויסומן")א(",ובו- )1(

בפסקה)3(,במקום"עדהמועדהקובע,יראולעניןחישוברווחההוןהריאלי )א(
עדהמועדהקובע"יבוא"עדמועדהשינוי,יראולענייןהחיובבמסעלרווחההון
הריאלילפיסעיף91)ב1(אוהחיובבמסעלהשבחהריאלילפיסעיף48א)ב1(

לחוקמיסוימקרקעין";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

במכירתהמניהבידיהמעביריחולפטורממסכאמורבסעיף97,או )4("
לפיסעיף105יד)א(,רקאםהמעבירהיהזכאי,עוברלמועדהעברתהנכס,
לפטורממסכאמור,אילומכראתהנכסעוברלמועדהעברתהנכס;ואולם

התנאילפיפסקהזולאיחולעלפטורממסכאמורבסעיף97)א()5(פ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(
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מכרבעלמניות,במהלךהתקופההנדרשת,מניהשלחברהאחותאשר ")ב(
קיבלהנכסבהעברהלפיסעיף104ב)ו(,אומניהשלחברהמעבירהאשרהעבירה
נכסלפיהוראותאותוסעיף,בפטורממסלפיסעיף97,כאמורבסעיףקטן)א()4(,

יראואתחלקוהיחסיבעלותהנכסכאילוחולקלוכדיבידנדבמועדהעברת
הנכסכאמור;חלקוהיחסישלבעלהמניותבעלותהנכסיחושבלפיחלקוהיחסי

בזכויותבחברההמעבירהבמועדההעברהפ

זו,היהלחברהמעבירה,שהעבירהנכסלחברה עלאףהאמורבפקודה )ג(
אחותכאמורבסעיף104ב)ו(,מפעלמאושרכמשמעותובחוקלעידודהשקעות
הוןאומפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק,ובעתההעברההיתההחברה
המעבירהיכולהלחלקדיבידנדלפיסעיף47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לחוק
שהועברו הנכסים עולהעלעלות שאינו יחויבבמסחלקהדיבידנד האמור,
לחברההאחותכאמורבאותםסעיפים,לפיהעניין,בעתההעברהכאילוחולקפ"

בסעיף104ז)ב(לפקודה-28פתיקוןסעיף104ז

יבוא ובסעיפים" ,)2( פסקה להוראות כפוף 103י, "בסעיף במקום ,)1( בפסקה )1(
סעיף מהוראות לגרוע כדי זו פסקה בהוראות "אין יבוא ובסופה 103י," "בסעיפים

104ה)ג(";

פסקה)2(-תימחקפ )2(

בסעיף104חלפקודה-29פתיקוןסעיף104ח

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקה)1(- )א(

ברישה,אחרי"חלקה'"יבוא"או",והמילים"אולעניןחוקתיאומים )1(
בשלאינפלציה"-יימחקו;

פסקתמשנה)ג(-תימחק; )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

כללההחלפתמניותצירוףתמורהנוספת,יחולוהוראותאלה: ")1א(

לאיחולולגביבעליהזכויותשקיבלותמורהכאמורההטבות )א(
במסים יחויבו והם תמורה, לאותה בקשר זה, בסעיף הקבועות

החליםלפיכלדין;

הזכויותששולמהבעדןתמורהבמזומןוהמחירהמקורישלהן, )ב(
יחושבובהתאםליחסשביןשוויהתמורהששולמהבמזומןלשווי

התמורההכוללתשניתנהבעדכלהזכויותבחברההנעברתפ";

בפסקה)3(,במקום"בהחלפתמניות"יבוא"החלפתמניות"ובמקוםהסיפה )ג(
החלבמילים"יחולוהוראות"יבוא"תיחשב,במועדההחלפה,למכירתןלעניין

החיובבמסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין";

בסעיףקטן)ג(- )2(

)2(,בסיפה,במקום"והכלבתוספתהתמורההנוספתהמתואמת בפסקה )א(
וסכומי"יבוא"והכלבתוספתסכומי"והסיפההחלבמילים"לענייןזה,"התמורה

הנוספתהמתואמת""-תימחק;

בפסקה)5(,במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא: )ב(

מכרבעלמניות,במהלךהתקופההנדרשת,מניהשלחברהאחותאשר ")ב(
קיבלהנכסבהעברהלפיסעיף104ב)ו(,אומניהשלחברהמעבירהאשרהעבירה
נכסלפיהוראותאותוסעיף,בפטורממסלפיסעיף97,כאמורבסעיףקטן)א()4(,

יראואתחלקוהיחסיבעלותהנכסכאילוחולקלוכדיבידנדבמועדהעברת
הנכסכאמור;חלקוהיחסישלבעלהמניותבעלותהנכסיחושבלפיחלקוהיחסי

בזכויותבחברההמעבירהבמועדההעברהפ

זו,היהלחברהמעבירה,שהעבירהנכסלחברה עלאףהאמורבפקודה )ג(
אחותכאמורבסעיף104ב)ו(,מפעלמאושרכמשמעותובחוקלעידודהשקעות
הוןאומפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק,ובעתההעברההיתההחברה
המעבירהיכולהלחלקדיבידנדלפיסעיף47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לחוק
שהועברו הנכסים עולהעלעלות שאינו יחויבבמסחלקהדיבידנד האמור,
לחברההאחותכאמורבאותםסעיפים,לפיהעניין,בעתההעברהכאילוחולקפ"

תיקוןסעיף104זבסעיף104ז)ב(לפקודה-28פ

יבוא ובסעיפים" ,)2( פסקה להוראות כפוף 103י, "בסעיף במקום ,)1( בפסקה )1(
סעיף מהוראות לגרוע כדי זו פסקה בהוראות "אין יבוא ובסופה 103י," "בסעיפים

104ה)ג(";

פסקה)2(-תימחקפ )2(

תיקוןסעיף104חבסעיף104חלפקודה-29פ

בסעיףקטן)ב(- )1(

בפסקה)1(- )א(

ברישה,אחרי"חלקה'"יבוא"או",והמילים"אולעניןחוקתיאומים )1(
בשלאינפלציה"-יימחקו;

פסקתמשנה)ג(-תימחק; )2(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

כללההחלפתמניותצירוףתמורהנוספת,יחולוהוראותאלה: ")1א(

לאיחולולגביבעליהזכויותשקיבלותמורהכאמורההטבות )א(
במסים יחויבו והם תמורה, לאותה בקשר זה, בסעיף הקבועות

החליםלפיכלדין;

הזכויותששולמהבעדןתמורהבמזומןוהמחירהמקורישלהן, )ב(
יחושבובהתאםליחסשביןשוויהתמורהששולמהבמזומןלשווי

התמורההכוללתשניתנהבעדכלהזכויותבחברההנעברתפ";

בפסקה)3(,במקום"בהחלפתמניות"יבוא"החלפתמניות"ובמקוםהסיפה )ג(
החלבמילים"יחולוהוראות"יבוא"תיחשב,במועדההחלפה,למכירתןלעניין

החיובבמסרכישהלפיחוקמיסוימקרקעין";

בסעיףקטן)ג(- )2(

)2(,בסיפה,במקום"והכלבתוספתהתמורההנוספתהמתואמת בפסקה )א(
וסכומי"יבוא"והכלבתוספתסכומי"והסיפההחלבמילים"לענייןזה,"התמורה

הנוספתהמתואמת""-תימחק;

בפסקה)5(,במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא: )ב(
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במכירתהמניההמוקציתיחולפטורממסכאמורבסעיף97,אולפי ")ג(
סעיף105יד)א(,רקאםהמעבירהיהזכאי,עוברלמועדהחלפתהמניות,
לפטורממסכאמור,אילומכראתהמניותהאמורותעוברלמועדהחלפתן;
ואולםהתנאילפיפסקתמשנהזולאיחולעלפטורממסכאמורבסעיף

97)א()5(;";

בסעיףקטן)ד(- )3(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"התקופותהמנויות"-תימחק; )א(

בפסקה)2()א(,במקום"בתוספתהתמורההנוספת,אםניתנה,כשהם"יבוא )ב(
"כשהוא";

בסעיףקטן)ה(,במקום"סעיף102)ג("יבוא"סעיף102)ב("; )4(

סעיףקטן)ו(-בטלפ )5(

בסעיף105ב)א(לפקודה,במקום"לפיחוקהתיאומיםבשלאינפלציהאולפיחוקמס30פתיקוןסעיף105ב
שבחמקרקעין"יבוא"אולפיחוקמיסוימקרקעין"פ

בסעיף105ג)א(לפקודה-31פתיקוןסעיף105ג

ו–)3(,בכלמקום,במקום"במשךשנתייםממועדהפיצול"יבוא )2( בפסקאות )1(
"במהלךהתקופההנדרשת";

בפסקה)4(,המילים"עצמאיתשההכנסותממנהמתחייבותבמסלפיסעיף2)1(" )2(
-יימחקו,ובסופהיבוא"ובלבדשההכנסותמפעילותזומתחייבותבמסאוצפויות
להתחייבבמס,לפיהעניין,לפיסעיף2)1(,אושההכנסותמפעילותזומתחייבותבמס
אוצפויותלהתחייבבמס,לפיהעניין,לפיסעיף2למעטפסקה)1(שבושהמנהלאישר
כיהןהכנסותהנובעותמפעילותכלכליתכאמור;בקשהלאישורכאמורתוגשלפני

הפיצול";

בפסקה)7(- )3(

בפסקתמשנה)א(,המילים"ובמשךשנתייםממועדהפיצול"-יימחקו, )א(
ובסופהיבוא"ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךהזכויותהמוחזקותבידי
בעליהמניותהאמורים,כולםאוחלקם,בכלאחתמהחברותכאמור,מ־25%מכל

אחתמהזכויותבאותןחברות";

)ב(,המילים"ובמשךשנתייםממועדהפיצול"-יימחקו, בפסקתמשנה )ב(
ובסופהיבוא"ובמהלךהתקופההנדרשתלאיפחתסךזכויותיהבחברההחדשה

מ־25%מכלאחתמהזכויותבאותהחברה";

פסקה)8(-תימחק; )4(

בפסקה)8א(,המילים"ונוסףעלהוראותפסקה)8("-יימחקו; )5(

בפסקה)11(,במקום"במשךשנתייםלאחרמועדהפיצול"יבוא"במהלךהתקופה )6(
הנדרשת";

בפסקה)13(,במקום"לפני"יבוא"לענייןפיצולכאמורבסעיף105א)1(-לפני", )7(
ובסופהיבוא"ולענייןפיצולכאמורבסעיף105א)2(-הוגשוהדוחותוהמסמכיםשיש

להגישםלפיסעיף103יט)א(כפישהוחללענייןפיצולכאמורבסעיף105ח)א(";

בפסקה)14(,במקום"4שנים"יבוא"5שנים"פ )8(
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בסעיף105ד)ו(לפקודה-32פתיקוןסעיף105ד

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"בחוקלעידודהשקעותהון"יבוא"או )1(
מפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק",ובמקום"סעיף47)ב()2(או51)ג(לאותו

חוק"יבוא"סעיף47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לאותוחוק";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מכרבעלמניותמניהשלחברהחדשהשהוקצתהלובפיצול,אומניה )2("
שלחברהמתפצלת,בפטורממסלפיסעיף97,במהלךהתקופההנדרשת,יראו
אתעודףהנכסיםכאמורבפסקה)1(,כפיחלקובמועדהפיצול,כאילוחולקלו

כדיבידנדבמועדהאמורפ"

סעיף105הלפקודה-בטלפ33פביטולסעיף105ה

בסעיף105ולפקודה-34פתיקוןסעיף105ו

בסעיףקטן)א(,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלפ )2(

בסעיף105זלפקודה-35פתיקוןסעיף105ז

ברישה,הקטעהחלבמילים"והזכויותבחברה"עדהמילים"ביוםהפיצול"- )1(
יימחק;

בפסקה)4(,במקום"עדהמועדהקובע"יבוא"לפיסעיף91)ב1(אולצורךחישוב )2(
השבחהריאלילפיסעיף48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין,לפיהעניין,עדמועדהשינוי";

אחריפסקה)5(יבוא: )3(

במכירתהמניההחדשהיחולפטורממסכאמורבסעיף97,אולפיסעיף )6("
105יד)א(,רקאםהמוכרהיהזכאיעוברלמועדהפיצול,לפטורממסכאמור,אילו
מכראתהמניהבחברההמתפצלתעוברלמועדהפיצול;ואולםהתנאילפיפסקה

זולאיחולעלפטורממסכאמורבסעיף97)א()5(פ"

בסעיף105ח)ב(לפקודה,במקום"103ט"יבוא"103ט,לענייןפיצולכאמורבסעיף105א)1(,"פ36פתיקוןסעיף105ח

בסעיף105טלפקודה-37פתיקוןסעיף105ט

האמורבויסומן")א(",ובו- )1(

הרישהעדהמילים"כלליםשלפיהם"-תימחק; )א(

הקטעהחלבמילים"אומיזוג"עדהמילים"לאחרהפיצול"-יימחק; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשיחולו"יבוא"אםניתןלכךאישור )ג(
המנהל,עלפיבקשהשהוגשהלולפנימועדהפיצולכאמור;המנהלייתןאישור
כאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםהתנאיםהמפורטיםבפרקשניובפרק

רביעילחלקזה,בשינוייםהמחויבים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)א(ניתןלערערכאילוהיתהצולפיסעיף ")ב(
152)ב(פ"

בסעיף105ילפקודה,במקום"103יג,104א)ב(ו–)ב1("יבוא"104א)ב1("פ38פתיקוןסעיף105י

תיקוןסעיף105דבסעיף105ד)ו(לפקודה-32פ

האמורבויסומןכפסקה")1(",ובה,אחרי"בחוקלעידודהשקעותהון"יבוא"או )1(
מפעלמוטבכהגדרתובסעיף51לאותוחוק",ובמקום"סעיף47)ב()2(או51)ג(לאותו

חוק"יבוא"סעיף47)א2(ו–)ב()2(או51ב)א(ו–)ג(לאותוחוק";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מכרבעלמניותמניהשלחברהחדשהשהוקצתהלובפיצול,אומניה )2("
שלחברהמתפצלת,בפטורממסלפיסעיף97,במהלךהתקופההנדרשת,יראו
אתעודףהנכסיםכאמורבפסקה)1(,כפיחלקובמועדהפיצול,כאילוחולקלו

כדיבידנדבמועדהאמורפ"

ביטולסעיף105הסעיף105הלפקודה-בטלפ33פ

תיקוןסעיף105ובסעיף105ולפקודה-34פ

בסעיףקטן)א(,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלפ )2(

תיקוןסעיף105זבסעיף105זלפקודה-35פ

ברישה,הקטעהחלבמילים"והזכויותבחברה"עדהמילים"ביוםהפיצול"- )1(
יימחק;

בפסקה)4(,במקום"עדהמועדהקובע"יבוא"לפיסעיף91)ב1(אולצורךחישוב )2(
השבחהריאלילפיסעיף48א)ב1(לחוקמיסוימקרקעין,לפיהעניין,עדמועדהשינוי";

אחריפסקה)5(יבוא: )3(

במכירתהמניההחדשהיחולפטורממסכאמורבסעיף97,אולפיסעיף )6("
105יד)א(,רקאםהמוכרהיהזכאיעוברלמועדהפיצול,לפטורממסכאמור,אילו
מכראתהמניהבחברההמתפצלתעוברלמועדהפיצול;ואולםהתנאילפיפסקה

זולאיחולעלפטורממסכאמורבסעיף97)א()5(פ"

תיקוןסעיף105חבסעיף105ח)ב(לפקודה,במקום"103ט"יבוא"103ט,לענייןפיצולכאמורבסעיף105א)1(,"פ36פ

תיקוןסעיף105טבסעיף105טלפקודה-37פ

האמורבויסומן")א(",ובו- )1(

הרישהעדהמילים"כלליםשלפיהם"-תימחק; )א(

הקטעהחלבמילים"אומיזוג"עדהמילים"לאחרהפיצול"-יימחק; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשיחולו"יבוא"אםניתןלכךאישור )ג(
המנהל,עלפיבקשהשהוגשהלולפנימועדהפיצולכאמור;המנהלייתןאישור
כאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםהתנאיםהמפורטיםבפרקשניובפרק

רביעילחלקזה,בשינוייםהמחויבים";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)א(ניתןלערערכאילוהיתהצולפיסעיף ")ב(
152)ב(פ"

תיקוןסעיף105יבסעיף105ילפקודה,במקום"103יג,104א)ב(ו–)ב1("יבוא"104א)ב1("פ38פ
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אחריסעיף105ילפקודהיבוא:39פהוספתפרקחמישי

"פרק חמישי: שינוי מבנה נוסף

בשינוי105י1פשינוימבנהנוסף שהשתתפה חברה זה, בחלק האמור אף על )א(
מבנה)בסעיףזה-שינוימבנהקודם(,ומבקשתלהשתתף,
במהלךהתקופההנדרשת,בשינוימבנהנוסף,אחדאויותר
)בסעיףזה-שינוימבנהנוסף(,למעטשינוימבנהלפיסעיף
104ח,שישבוכדילגרוםלכךשלאיתקייםתנאימהתנאים
לפיחלקזההמזכיםבהטבותבשלשינויהמבנההקודם,לא
יראובהשתתפותהבשינוימבנהנוסףכאמורמשוםאי־קיום
תנאימהתנאיםכאמור,אםאישרזאתהמנהלעלפיבקשה
שהוגשהלולפנישינויהמבנההנוסף;המנהלייתןאישור

כאמוראםהוכחלהנחתדעתוכימתקיימיםכלאלה:

תנאיהזכאותלהטבותלפיחלקזההיומתקיימים )1(
לגבישינויהמבנההנוסףאילוהתבצעבתוםהתקופה

הנדרשת;

לשינויהמבנההנוסףתכליתעסקיתוכלכלית; )2(

הימנעותממסאוהפחתתמסבלתינאותהאינן )3(
ואם הנוסף, המבנה שינוי של העיקריות מהמטרות
הוגשהבקשהלפיסעיףזהלגבייותרמשינוימבנה
אחד-שלכלאחדמשינוייהמבנההנוספיםאושל

כולםיחדפ

עלהחלטתהמנהללפיסעיףקטן)א(ניתןלערערכאילו )ב(
היתהצולפיסעיף152)ב(פ

הוראותסעיףזהלאיחולועלמיזוגשחברהמבקשת )ג(
להשתתףבולאחרשהשתתפהבמיזוגקודםפ"

בסעיף131)א()5א(לפקודה,במקום"מסשבחמקרקעין"יבוא"מיסוימקרקעין"פ40פתיקוןסעיף131

175)ב(לפקודה,בהגדרה"מחזורעסקאות",במקום"חוקמסשבחמקרקעין,41פתיקוןסעיף175 בסעיף
התשכ"ג-1963"יבוא"חוקמיסוימקרקעין"פ

תחולהוהוראת
מעבר

חוקזהיחולעלשינוימבנהשנעשהביוםפרסומו)להלן-יוםהפרסום(ואילךפ42פ )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

הוראותסעיף103ג)8(לפקודהוביטולושלסעיף103ג)9(לפקודה,כנוסחם )1(
10לחוקזה,יחולועלמיזוגשנעשהערביוםהפרסום,ובלבדשביום בסעיף
במיזוגהתנאים המשתתפות בחברות הזכויות בעלי התקיימולגבי הפרסום
כאמורבאותםסעיפים,כנוסחםערביוםהפרסום,וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

הוראותסעיף104א)א(לפקודה,כנוסחובסעיף22לחוקזה,יחולועלהעברת )2(
נכסכמשמעותהבאותוסעיףשנעשתהערביוםהפרסום,ובלבדשביוםהפרסום
התקיימולגבימישהעביראתזכויותיובנכסהתנאיםכאמורבאותוסעיףובסעיף

104ד,כנוסחםערביוםהפרסום,וניתנהעלכךהודעהלמנהל;
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23לחוקזה,יחולעל 104ב)א()1(לפקודה,כנוסחובסעיף הוראותסעיף )3(
לחברה הפרסום, יום ערב שנעשתה סעיף באותו כמשמעותה נכס העברת
שהוקמהבמיוחדלצורךכך,ובלבדשביוםהפרסוםהתקיימולגבימישהעביר
אתזכויותיובנכסהתנאיםכאמורבאותוסעיףובסעיף104ד,כנוסחםערביום

הפרסום,וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

104ג)א()4(לפקודה,כנוסחובסעיף24לחוקזה,יחולועל הוראותסעיף )4(
העברתמניותכמשמעותהבאותוסעיףשנעשתהערביוםהפרסום,ובלבדשביום
הפרסוםהתקייםלגביחברתהאם,כמשמעותהבסעיף104ג)א()4(,כנוסחוערביום
הפרסום,התנאיםכאמורבאותוסעיףובסעיף104ד,כנוסחםערביוםהפרסום,

וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

105ג)א()8(לפקודה, 105ג)א()7(לפקודהוביטולושלסעיף הוראותסעיף )5(
כנוסחםבסעיף31לחוקזה,יחולועלפיצולשנעשהערביוםהפרסום,ובלבד
שביוםהפרסוםהתקיימולגביהחברההמתפצלתובעליהזכויותהתנאיםכאמור

באותםסעיפים,כנוסחםערביוםהפרסום,וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

הוראותסעיף105י1לפקודה,כנוסחובסעיף39לחוקזה,יחולו,באישור )6(
המנהל,עלשינוימבנהנוסףשנעשהביוםהפרסוםואילך,אףאםשינויהמבנה
הקודםנעשהערביוםהפרסום;לענייןזה,"שינוימבנהנוסף"ו"שינוימבנה

קודם"-כהגדרתםבסעיףהאמור;

כנוסחם לפקודה, ו־105ג)א()14( 104ב)א()4( 104א)ב1(, סעיפים הוראות )7(
בסעיפים23,22ו־31לחוקזה,יחולועלשינוימבנהשנעשהערביוםהפרסום,
ובלבדשביוםהפרסוםלאחלפוארבעשניםממועדהעברתהזכויותבקרקע,

העברתהקרקעאוהפיצול,לפיהעניין;

מישמתקייםלגביוהאמורבסעיף72אלחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט- )8(
21959,ערביוםהפרסום,ימשיכולחוללגביוהוראותסעיפים104ג)ב(ו־105ד)ו(

לפקודה,כנוסחםערבתיקונםבסעיפים24ו־32לחוקזהפ

הודעהלמנהלכאמורבסעיףקטן)ב()1(עד)6(תינתןעדתוםהתקופההנדרשת, )ג(
ואםנקבעהעלידיהמנהלתקופהארוכהיותר-עדתוםאותהתקופהפ

בסעיףזה,"מיזוג","פיצול"ו"שינוימבנה"-כהגדרתםבסעיף103לפקודהפ )ד(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

23לחוקזה,יחולעל 104ב)א()1(לפקודה,כנוסחובסעיף הוראותסעיף )3(
לחברה הפרסום, יום ערב שנעשתה סעיף באותו כמשמעותה נכס העברת
שהוקמהבמיוחדלצורךכך,ובלבדשביוםהפרסוםהתקיימולגבימישהעביר
אתזכויותיובנכסהתנאיםכאמורבאותוסעיףובסעיף104ד,כנוסחםערביום

הפרסום,וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

104ג)א()4(לפקודה,כנוסחובסעיף24לחוקזה,יחולועל הוראותסעיף )4(
העברתמניותכמשמעותהבאותוסעיףשנעשתהערביוםהפרסום,ובלבדשביום
הפרסוםהתקייםלגביחברתהאם,כמשמעותהבסעיף104ג)א()4(,כנוסחוערביום
הפרסום,התנאיםכאמורבאותוסעיףובסעיף104ד,כנוסחםערביוםהפרסום,

וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

105ג)א()8(לפקודה, 105ג)א()7(לפקודהוביטולושלסעיף הוראותסעיף )5(
כנוסחםבסעיף31לחוקזה,יחולועלפיצולשנעשהערביוםהפרסום,ובלבד
שביוםהפרסוםהתקיימולגביהחברההמתפצלתובעליהזכויותהתנאיםכאמור

באותםסעיפים,כנוסחםערביוםהפרסום,וניתנהעלכךהודעהלמנהל;

הוראותסעיף105י1לפקודה,כנוסחובסעיף39לחוקזה,יחולו,באישור )6(
המנהל,עלשינוימבנהנוסףשנעשהביוםהפרסוםואילך,אףאםשינויהמבנה
הקודםנעשהערביוםהפרסום;לענייןזה,"שינוימבנהנוסף"ו"שינוימבנה

קודם"-כהגדרתםבסעיףהאמור;

כנוסחם לפקודה, ו־105ג)א()14( 104ב)א()4( 104א)ב1(, סעיפים הוראות )7(
בסעיפים23,22ו־31לחוקזה,יחולועלשינוימבנהשנעשהערביוםהפרסום,
ובלבדשביוםהפרסוםלאחלפוארבעשניםממועדהעברתהזכויותבקרקע,

העברתהקרקעאוהפיצול,לפיהעניין;

מישמתקייםלגביוהאמורבסעיף72אלחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט- )8(
21959,ערביוםהפרסום,ימשיכולחוללגביוהוראותסעיפים104ג)ב(ו־105ד)ו(

לפקודה,כנוסחםערבתיקונםבסעיפים24ו־32לחוקזהפ

הודעהלמנהלכאמורבסעיףקטן)ב()1(עד)6(תינתןעדתוםהתקופההנדרשת, )ג(
ואםנקבעהעלידיהמנהלתקופהארוכהיותר-עדתוםאותהתקופהפ

בסעיףזה,"מיזוג","פיצול"ו"שינוימבנה"-כהגדרתםבסעיף103לפקודהפ )ד(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשי"ט,עמ'234פ 2
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חוק משק החשמל )תיקון מס' 14 - הוראת שעה(, התשע"ז-2017*

הוספתפרקז'1-
הוראתשעה

בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-11996,אחריסעיף58יבוא:1פ

"פרק ז'1 - תכנית רב־שנתית וועדה בין־משרדית לעניין 
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת - הוראת שעה

הוראותפרקזהיחולובתקופהשמיוםפרסומושלחוקמשק58אפפרקז'1-תחולה
החשמל)תיקוןמס'14-הוראתשעה(,התשע"ז-22017,ועד

יוםה'בטבתהתשצ"א)31בדצמבר2030(פ

בפרקזה-58בפפרקז'1-הגדרות

"אנרגיהמתחדשת"-אנרגיהשמקורהבניצולקרינתהשמש,
רוח,מים,פסולתאוביומסה,אובניצולמקוראנרגיה

אחרשאינודלקמאובןאודלקגרעיני;

"ביומסה"-מסתחומראורגנילאמאובן;

"דלקמאובן"-דלקהנוצרמהתאבנותחומראורגניבסביבה
מחוסרתחמצן;

ז' מיום 542 הממשלהמס' החלטת "החלטתהממשלה"-
בתשריהתשע"ו)20בספטמבר2015(פ

תכניתרב־שנתית
לענייןייצורחשמל
מאנרגיהמתחדשת

חשמל58גפ ייצור לעניין רב־שנתית עבודה תכנית יגבש השר
מאנרגיהמתחדשת,שתכלולפעולותלביצועבכלשנהלשם
עמידהביעדיםלייצורחשמלמאנרגיהמתחדשתשנקבעו
בהחלטתהממשלה;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרוע

מסמכותהשרלפיסעיף57אפ

ועדהבין־משרדית
לענייןייצורחשמל
מאנרגיהמתחדשת

שתפקידהלהגישהמלצות58דפ בין־משרדית ועדה תוקם )א(
לשרבנוגעלקידוםייצורחשמלמאנרגיהמתחדשתבהתאם
ליעדיםלייצורחשמלכאמורשנקבעובהחלטתהממשלה

)בסעיףזה-הוועדה(,וביןהשארהמלצותבענייניםאלה:

לייצור חסמים לצמצוםאולהסרהשל דרכים )1(
חשמלמאנרגיהמתחדשתלשםעמידהבאותםיעדים,

ובכללזהחסמיתכנוןומימון;

דרכיםלצמצוםאולהסרהשלחסמיםלהקמת )2(
מיתקניםלייצורחשמלמאנרגיהמתחדשתפ

אלהחבריהוועדה: )ב(

והוא שימנההשר, שלהמשרד הכללי המנהל )1(
יהיההיושבראש;

נציגאגףהתקציביםבמשרדהאוצרשימנהשר )2(
האוצרמביןעובדיהאגף;

התקבלבכנסתביוםב'באבהתשע"ז)25ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-699,מיוםי"זבאדרהתשע"ז)15במרס2017(,עמ'146פ

ס"חהתשנ"ו,עמ'208;התשע"ו,עמ'83פ 1

ס"חהתשע"ז,עמ'1104פ 2
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התכנון, בחוק כהגדרתו התכנון מינהל נציג )3(
שימנההשרהממונהעלמינהלהתכנוןמביןעובדי

המינהל;

נציגרשותמקרקעיישראלשימנההשרהממונה )4(
עלאותהרשותמביןעובדיה;

נציגמשרדהפניםשימנהשרהפניםמביןעובדי )5(
משרדו;

נציגהמשרדלהגנתהסביבהשימנההשרלהגנת )6(
הסביבהמביןעובדימשרדו;

נציגמשרדהחקלאותופיתוחהכפרשימנהשר )7(
החקלאותופיתוחהכפרמביןעובדימשרדו;

שר שימנה והתעשייה הכלכלה משרד נציג )8(
הכלכלהוהתעשייהמביןעובדימשרדו;

נציגמשרדהביטחוןשימנהשרהביטחוןמבין )9(
עובדימשרדו;

מבין הרשות ראש יושב שימנה הרשות נציג )10(
עובדיהרשותפ

הוועדה מחברי אחד את ימנה הוועדה ראש יושב )ג(
לממלאמקומופ

הוועדהתקבעאתסדריעבודתהודיוניה,ככלשלא )ד(
נקבעובחוקזהפ

המלצותהוועדהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדפ )ה(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכויותהרשותלפי )ו(
חוקזהפ

דיווחלוועדת
הכלכלהשל

הכנסתבעניין
ייצורחשמל

מאנרגיהמתחדשת

המנהלהכללישלהמשרדידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,58הפ
אחתלשנה,בדיוןשתקייםהוועדהבהשתתפותו,עלעמידה
ביעדיםלייצורחשמלמאנרגיהמתחדשתשנקבעובהחלטת
הממשלה,וכןעליישוםתכניתהעבודההרב־שנתיתשגיבש
השרועלהמלצותהוועדההבין־משרדיתשהוגשולשרלפי

הוראותפרקזה,ביןאםהחליטלקבלןוביןאםלאופ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל ב ו י
שרהאנרגיה

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

התכנון, בחוק כהגדרתו התכנון מינהל נציג )3(
שימנההשרהממונהעלמינהלהתכנוןמביןעובדי

המינהל;

נציגרשותמקרקעיישראלשימנההשרהממונה )4(
עלאותהרשותמביןעובדיה;

נציגמשרדהפניםשימנהשרהפניםמביןעובדי )5(
משרדו;

נציגהמשרדלהגנתהסביבהשימנההשרלהגנת )6(
הסביבהמביןעובדימשרדו;

נציגמשרדהחקלאותופיתוחהכפרשימנהשר )7(
החקלאותופיתוחהכפרמביןעובדימשרדו;

שר שימנה והתעשייה הכלכלה משרד נציג )8(
הכלכלהוהתעשייהמביןעובדימשרדו;

נציגמשרדהביטחוןשימנהשרהביטחוןמבין )9(
עובדימשרדו;

מבין הרשות ראש יושב שימנה הרשות נציג )10(
עובדיהרשותפ

הוועדה מחברי אחד את ימנה הוועדה ראש יושב )ג(
לממלאמקומופ

הוועדהתקבעאתסדריעבודתהודיוניה,ככלשלא )ד(
נקבעובחוקזהפ

המלצותהוועדהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדפ )ה(

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכויותהרשותלפי )ו(
חוקזהפ

דיווחלוועדת
הכלכלהשל

הכנסתבעניין
ייצורחשמל

מאנרגיהמתחדשת

המנהלהכללישלהמשרדידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,58הפ
אחתלשנה,בדיוןשתקייםהוועדהבהשתתפותו,עלעמידה
ביעדיםלייצורחשמלמאנרגיהמתחדשתשנקבעובהחלטת
הממשלה,וכןעליישוםתכניתהעבודההרב־שנתיתשגיבש
השרועלהמלצותהוועדההבין־משרדיתשהוגשולשרלפי

הוראותפרקזה,ביןאםהחליטלקבלןוביןאםלאופ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל ב ו י
שרהאנרגיה

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( )תיקון מס' 17(, התשע"ז-2017*

העיקרי(,1פתיקוןסעיף2 החוק - )להלן התשט"ו-11955 ילדים(, )הגנת הראיות דיני לתיקון בחוק
בסעיף2-

בסעיףקטן)א(,אחרי"ברשותחוקרילדים"יבוא"ובנוכחותו"; )1(

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמהוראותסעיף )2(
2ב,אומהוראותסעיף15לחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-22001";

בסעיףקטן)ג(,במקום"רשאיביתהמשפט"יבוא"ביתהמשפטרשאי,ביוזמתואו )3(
לבקשתחוקרהילדים,";

בסעיףקטן)ד(- )4(

)1(,במקום"סניגורו"יבוא"סניגורו,באמצעותמערכתטלוויזיה בפסקה )א(
במעגלסגוראובדרךאחרת";

משולב[, ]נוסח המשפט בתי לחוק 68 סעיף "לפי במקום ,)7( בפסקה )ב(
התשמ"ד-1984"יבוא"לפיכלדין";

בסעיףקטן)ה(,אחרי"לפיאותוסעיףקטן"יבוא"וכןלהורותעלהתאמתהשאלות )5(
ליכולותיושלהילד,ולתתהוראותלענייןמשךהחקירההנגדית"ובמקום"בלאתנאים

אובתנאיםשנקבעו"יבוא"בלאתנאים,בתנאיםשנקבעואובלאהוראותכאמור"פ

הוספתסעיפים
2בו־2ג

לפניסעיף3לחוקהעיקרייבוא:2פ

"נוכחותמלווה
וחוקרילדיםבעת
מתןעדותשלילד

בכפוףלהוראותסעיף172לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח2בפ )א(
חוקסדרהדיןהפלילי(, משולב[,התשמ"ב-31982)להלן-
ילדזכאילכךשאדםהמלווהאותו,לפיבחירתו,יהיהנוכח
עמובמהלךעדותובדיוןבביתהמשפטאףאםהדיוןנערך
בדלתייםסגורותלפיכלדין,אלאאםכןהחליטביתהמשפט

אחרתמטעמיםשלטובתהילדשיירשמופ

עלאףהאמורבסעיף172לחוקסדרהדיןהפלילי,חוקר )ב(
נוכח יהיה בתוספת המנויה בעבירה ילד שחקר הילדים
במהלךעדותושלהילדבביתהמשפט,אלאאםכןהודיע
חוקרהילדיםכיקיימתמניעהלכךאואםהחליטביתהמשפט

אחרת,מטעמיםמיוחדיםשיירשמופ

איסורחקירה
נגדיתבידינאשם

הרשהחוקרילדים,לפיהוראותסעיף2,אתעדותושל2גפ )א(
ילדשהואנפגעבעבירההמנויהבתוספתאושעבירההמנויה
בתוספתנעשתהבנוכחותו,לאיחקורהנאשםבעצמואת

הילד,אלאסניגורופ

לאהיההנאשםמיוצגבהליךשאמורלהעידבוילד )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ימנהלוביתהמשפטסניגורלייצגו
בעתחקירתהילד;סירבהנאשםלמינויסניגור,יודיעלובית
המשפטכיבהתאםלהוראותסעיףזהאיןהוארשאילחקור

בעצמואתהילדפ"

התקבלבכנסתביוםא'באבהתשע"ז)24ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-714,מיוםכ"זבסיווןהתשע"ז)21ביוני2017(,עמ'198פ

ס"חהתשט"ו,עמ'96;התשע"ז,עמ'330פ 1

ס"חהתשס"א,עמ'183פ 2

ס"חהתשמ"ב,עמ'43פ 3
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במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:3פהחלפתסעיף3

זה,3פ"מינויחוקריילדים חוק לצורך ילדים חוקרי ימנה המשפטים שר )א(
בהמלצתועדה)בסעיףזה-הוועדה(,שחבריההם:

נשיאבתיהמשפטלנועראושופטנוערשימנה )1(
ראש יושב יהיה והוא לנוער, המשפט בתי נשיא

הוועדה;

מנהלהשירותלחקירותילדיםוחקירותמיוחדות )2(
במשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםאו

חוקרילדיםבכירמטעמו;

קציןמשטרהבכיר,שימנההשרלביטחוןהפנים; )3(

עובדמשרדהחינוךשהואאישחינוך,שימנהשר )4(
החינוך;

או פסיכיאטר שהוא הבריאות משרד עובד  )5(
שר שימנה ולנוער, לילדים המומחה פסיכולוג,

הבריאותפ

הדעות היו דעות; ברוב יתקבלו הוועדה החלטות )ב(
שקולות,תכריעדעתושליושבראשהוועדהפ

הוועדהרשאיתלקבועאתסדרידיוניהועבודתהככל )ג(
שלאנקבעובידישרהמשפטיםפ"

בסעיף5ב)א(לחוקהעיקרי,ברישה,המילים"]נוסחמשולב[,תשמ"ב-1982)להלן-חוק4פתיקוןסעיף5ב
סדרהדיןהפלילי(,"-יימחקופ

בסעיף6)א2(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)5(יבוא:5פתיקוןסעיף6

מישחוקרילדיםהעביראליואתקלטתהחקירה,ובכללזהאתהעתקה,לשם )6("
תמלול,אומישחוקרילדים,באישורמנהלהשירותלחקירותילדיםוחקירותמיוחדות
החקירה קלטת את אליו החברתיים,העביר והשירותים הרווחה העבודה במשרד
כאמור,אואתהתמליל,לשםמחקרשמטרתוהכשרתחוקריילדיםאופיתוחמקצועי
לסיועבעבודתחוקריילדיםוהכשרתם,והכולובלבדשלאיועברופרטיםמעברלאלה

הנכלליםבקלטתאובתמלילפ"

אחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:6פהוספתסעיף10א

החלביתהמשפטבשמיעתעדותושלילדנפגעעבירה10אפ"רציפותהדיון )א(
אושעבירהנעשתהבנוכחותווחוקרילדיםהרשהאתעדותו
2,יסייםביתהמשפט,ככלהאפשר,את לפיהוראותסעיף
שמיעתעדותוביוםשבוהחלה;לאהסתיימהשמיעתעדותו
שלהילדבאותויום,ישמעביתהמשפט,ככלהאפשר,את
עדותוברציפות,יוםאחריום,ככלשהדברעולהבקנהאחד
עםטובתהילד;לאעשהכןביתהמשפט,ינמקאתהחלטתו

לשמיעהלארצופהשלהעדותפ

ביתהמשפט,ביוזמתואולבקשתהילד,חוקרילדיםאו )ב(
הורהושלהילד,רשאילהפסיקאולדחותאתשמיעתהעדות,

אםסברשמתןהעדותברציפותמקשהעלהילדפ"

החלפתסעיף3במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:3פ

זה,3פ"מינויחוקריילדים חוק לצורך ילדים חוקרי ימנה המשפטים שר )א(
בהמלצתועדה)בסעיףזה-הוועדה(,שחבריההם:

נשיאבתיהמשפטלנועראושופטנוערשימנה )1(
ראש יושב יהיה והוא לנוער, המשפט בתי נשיא

הוועדה;

מנהלהשירותלחקירותילדיםוחקירותמיוחדות )2(
במשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםאו

חוקרילדיםבכירמטעמו;

קציןמשטרהבכיר,שימנההשרלביטחוןהפנים; )3(

עובדמשרדהחינוךשהואאישחינוך,שימנהשר )4(
החינוך;

או פסיכיאטר שהוא הבריאות משרד עובד  )5(
שר שימנה ולנוער, לילדים המומחה פסיכולוג,

הבריאותפ

הדעות היו דעות; ברוב יתקבלו הוועדה החלטות )ב(
שקולות,תכריעדעתושליושבראשהוועדהפ

הוועדהרשאיתלקבועאתסדרידיוניהועבודתהככל )ג(
שלאנקבעובידישרהמשפטיםפ"

בסעיף5ב)א(לחוקהעיקרי,ברישה,המילים"]נוסחמשולב[,תשמ"ב-1982)להלן-חוק4פ
סדרהדיןהפלילי(,"-יימחקופ

תיקוןסעיף5ב

תיקוןסעיף6בסעיף6)א2(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)5(יבוא:5פ

מישחוקרילדיםהעביראליואתקלטתהחקירה,ובכללזהאתהעתקה,לשם )6("
תמלול,אומישחוקרילדים,באישורמנהלהשירותלחקירותילדיםוחקירותמיוחדות
קלטתהחקירה את אליו החברתיים,העביר והשירותים הרווחה העבודה במשרד
כאמור,אואתהתמליל,לשםמחקרשמטרתוהכשרתחוקריילדיםאופיתוחמקצועי
לסיועבעבודתחוקריילדיםוהכשרתם,והכולובלבדשלאיועברופרטיםמעברלאלה

הנכלליםבקלטתאובתמלילפ"

הוספתסעיף10אאחריסעיף10לחוקהעיקרייבוא:6פ

החלביתהמשפטבשמיעתעדותושלילדנפגעעבירה10אפ"רציפותהדיון )א(
אושעבירהנעשתהבנוכחותווחוקרילדיםהרשהאתעדותו
2,יסייםביתהמשפט,ככלהאפשר,את לפיהוראותסעיף
שמיעתעדותוביוםשבוהחלה;לאהסתיימהשמיעתעדותו
שלהילדבאותויום,ישמעביתהמשפט,ככלהאפשר,את
עדותוברציפות,יוםאחריום,ככלשהדברעולהבקנהאחד
עםטובתהילד;לאעשהכןביתהמשפט,ינמקאתהחלטתו

לשמיעהלארצופהשלהעדותפ



ביתהמשפט,ביוזמתואולבקשתהילד,חוקרילדיםאו )ב(
הורהושלהילד,רשאילהפסיקאולדחותאתשמיעתהעדות,

אםסברשמתןהעדותברציפותמקשהעלהילדפ"
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תיקוןחוקלתיקון
סדריהדין)חקירת

עדים(-מס'8

בחוקלתיקוןסדריהדין)חקירתעדים(,התשי"ח-41957,אחריסעיף2גיבוא:7פ

"איסורחקירה
נגדיתבידינאשם

במסירתעדותשלקטיןשהואנפגעבעבירההמנויה2דפ )א(
בתוספתאושעבירההמנויהבתוספתנעשתהבנוכחותו,לא

יחקורהנאשםבעצמואתהקטין,אלאסניגורופ

לאהיההנאשםמיוצגבהליךשקטיןאמורלמסורבו )ב(
)א(,ימנהלוביתהמשפטסניגור עדותכאמורבסעיףקטן
לייצגובעתחקירתהקטין;סירבהנאשםלמינויסניגור,יודיע
לוביתהמשפטכיבהתאםלהוראותסעיףזהאיןהוארשאי

לחקורבעצמואתהקטיןפ

שהוא2הפרציפותהדיון קטין של עדותו בשמיעת המשפט בית החל )א(
נפגעבעבירההמנויהבתוספתאושעבירההמנויהבתופסת
את האפשר ככל המשפט בית יסיים בנוכחותו, נעשתה
שמיעתעדותוביוםשבוהחלה;לאהסתיימהשמיעתעדותו
שלהקטיןבאותויום,ישמעביתהמשפטככלהאפשראת
עדותוברציפות,יוםאחריום,ככלשהדברעולהבקנהאחד
עםטובתהקטין;לאעשהכןביתהמשפט,ינמקאתהחלטתו

לשמיעהלארצופהשלהעדותפ

ביתהמשפט,ביוזמתואולבקשתהקטיןאוהורהושל )ב(
הקטין,רשאילהפסיקאולדחותאתשמיעתהעדות,אםסבר

שמתןהעדותברציפותמקשהעלהקטיןפ

חדרמותאם
לצורכיהםשל

קטיניםהמשמש
להמתנתםלמתן

עדותלפניבית
המשפט

בלילגרועמההוראותלפיחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-2ופ
52001,בכלביתמשפטיקצההמזכירהראשישלביתהמשפט,
לאחרתיאוםעמומראש,חדראומקוםשישמשלהמתנת
ביום המשפט בית לפני עדות למתן עבירה נפגעי קטינים
הדיון;בביתמשפטשנבנהלאחרח'באבהתשע"ז)31ביולי
2017(,יוקצהלקטיניםחדרנפרד,המותאםלצורכיהם,שישמש

להמתנתםלמתןעדותלפניביתהמשפטפ"

תיקוןחוקהליכי
חקירהוהעדה

)התאמהלאנשים
עםמוגבלות

שכליתאונפשית(
-מס'3

בחוקהליכיחקירהוהעדה)התאמהלאנשיםעםמוגבלותשכליתאונפשית(,התשס"ו-8פ
62005,בסעיף24)ב(,אחריפסקה)6(יבוא:

מישחוקרמיוחדהעביראליואתקלטתהחקירה,ובכללזהאתהעתקה,לשם )7("
תמלול,אומישחוקרמיוחד,באישורמנהלהשירותלחקירותילדיםוחקירותמיוחדות
במשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,העביראליואתקלטתהחקירהכאמור,
אואתהתמליל,לשםמחקרשמטרתוהכשרתחוקריםמיוחדיםאופיתוחמקצועילסיוע
בעבודתחוקריםמיוחדיםוהכשרתם,והכולובלבדשלאיועברופרטיםמעברלאלו

הנכלליםבקלטתאובתמלילפ"

חוקרילדיםשמונהלפיהוראותסעיף3לחוקהעיקרי,כנוסחוערבפרסומושלחוקזה,9פהוראתמעבר
יראואותוכאילומונהלפיהוראותסעיף3לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשי"ח,עמ'16;התשע"ז,עמ'29פ 4

ס"חהתשס"א,עמ'183פ 5

ס"חהתשס"ו,עמ'42;התשע"ז,עמ'332פ 6
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חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה( )תיקון והוראת שעה(, 
התשע"ז-2017*

בחוקהטבותבמסוייעוץבמס)תיקוניחקיקה(,התשע"ו-12015,בסעיף1-3פתיקוןסעיף3

בסעיףקטן)ב(,במקום"בשנותהמס2016ו־2017"יבוא"בשנותהמס2017,2016 )1(
ו־2018"ובמקוםהסיפההחלבמילים"אושנתהמס2017"יבוא"שנתהמס2017או

שנתהמס2018,לפיהענייןפ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בשנותהמס2016ו־2017"יבוא"בשנותהמס2017,2016 )2(
ו־2018";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בשנותהמס2016ו־2017"יבוא"בשנותהמס2017,2016 )3(
ו־2018"ובמקוםהסיפההחלבמילים"אושנתהמס2017"יבוא"שנתהמס2017או

שנתהמס2018,לפיהעניין"פ

תיקוןפקודת
מסהכנסה-

הוראתשעה

פקודתמסהכנסה2תיקראלגבישנותהמס2017ו־2018כךשבסעיף11)ב()3א()ב(,במקום2פ
"6,000שקליםחדשים"יבוא"24,000שקליםחדשים"פ

תחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(פ3פתחילה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

חוק הטבות במס וייעוץ במס )תיקוני חקיקה( )תיקון והוראת שעה(, 
התשע"ז-2017*

תיקוןסעיף3בחוקהטבותבמסוייעוץבמס)תיקוניחקיקה(,התשע"ו-12015,בסעיף1-3פ

בסעיףקטן)ב(,במקום"בשנותהמס2016ו־2017"יבוא"בשנותהמס2017,2016 )1(
ו־2018"ובמקוםהסיפההחלבמילים"אושנתהמס2017"יבוא"שנתהמס2017או

שנתהמס2018,לפיהענייןפ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"בשנותהמס2016ו־2017"יבוא"בשנותהמס2017,2016 )2(
ו־2018";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בשנותהמס2016ו־2017"יבוא"בשנותהמס2017,2016 )3(
ו־2018"ובמקוםהסיפההחלבמילים"אושנתהמס2017"יבוא"שנתהמס2017או

שנתהמס2018,לפיהעניין"פ

פקודתמסהכנסה2תיקראלגבישנותהמס2017ו־2018כךשבסעיף11)ב()3א()ב(,במקום2פ
"6,000שקליםחדשים"יבוא"24,000שקליםחדשים"פ

תיקוןפקודת
מסהכנסה-

הוראתשעה

תחילהתחילתושלחוקזהביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(פ3פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

התקבלבכנסתביוםא'באבהתשע"ז)24ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-723,מיוםט"זבתמוזהתשע"ז)10ביולי2017(,עמ'230פ

ס"חהתשע"ו,עמ'270פ 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'1092פ 2
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