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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 152( )דרישה לתשלום דמי ביטוח בתוך שבע שנים(, 
התשע"ד–2014 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה–1995 1, אחרי סעיף 363 יבוא:1.הוספת סעיף 363א
"דרישה לתשלום 
דמי ביטוח בתוך 

שבע שנים

בתוך שבע שנים מהמועד לתשלום דמי ביטוח כהגדרתם 363א  )א( 
בסעיף 364)ב(, ישלח המוסד לחייב בתשלומם דרישת תשלום; 
לא נשלחה דרישת תשלום כאמור, לא ייגבו דמי הביטוח מהחייב 
בתשלומם, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, 

על אף הוראות כל דין אחר 

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו אם –  )ב(  

חובת  או   355 סעיף  לפי  דיווח  חובת  קוימה  לא   )1(
דמי  נדרשים  שלגביה  בתקופה   379 סעיף  לפי  רישום 

הביטוח;

החייב בתשלום דמי ביטוח הודה בקיומו של חוב "  )2(
תחילתו של חוק זה ביום פרסומו )להלן – יום התחילה(, והוא יחול על תשלום דמי ביטוח 2.תחילה ותחולה

שביום התחילה טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם 

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ט"ו  פרק 
לעניין  הוראות  קובע  החוק(,   – )להלן  התשנ"ה–1995 
תשלום דמי ביטוח על ידי המבוטחים על פי החוק; ואולם, 
החוק אינו מגביל את המועד שבו המוסד לביטוח לאומי 

רשאי לדרוש לראשונה את תשלום דמי הביטוח 

דמי  לתשלום  דרישה  לקבל  עשוי  מבוטח  לפיכך, 
כשכבר  לתשלומם,  מהמועד  רבות  שנים  בחלוף  ביטוח 

חלות עליהם תוספות פיגורים 

מוצע אפוא לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי יחויב 
לדרוש את תשלום דמי הביטוח לכל המאוחר עד תום שבע 
שנים מהמועד לתשלומם  מוצע כי דמי ביטוח שתשלומם 
לא נדרש בתקופה האמורה לא ייגבו עוד, ואי־תשלומם לא 

יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה 

להוראה זו מוצע לקבוע שני סייגים: 

היה  ניתן  שלא  לכך  גרם  עצמו  המבוטח  אם   )1(

בשל במועד,  הביטוח  דמי  תשלום  את  ממנו   לדרוש 
אי־מילוי חובת דיווח לפי סעיף 355 לחוק או חובת רישום 

לפי סעיף 379 לחוק;

אם המבוטח הודה בקיום חוב דמי ביטוח באופן   )2(
המעיד שידע על החוב אף בהיעדר משלוח דרישה מאת 

המוסד לביטוח לאומי 

על  יחולו  המוצע  ההסדר  הוראות  כי  לקבוע  מוצע 
מהמועד  שנים  שבע  חלפו  טרם  תחילתם  שביום  חובות 

לתשלומם  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  תדון  השלישית 
קיזוז,  של  בדרך  גבייה  אלה:  בסוגיות  היתר,  בין  הכנסת, 
הגדרת דמי ביטוח לעניין גביית החוב, אופן משלוח דרישת 
תחילת  מועד  וכן  המשלוח  והוכחת  לחייבים  התשלום 

ההסדר המוצע 

הצעת חוק מס' פ/764/19 )מספר פנימי: 477879(; הועברה לוועדה ביום ג' בכסלו התשע"ד )6 בנובמבר 2013(    *

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 208    1

יוזם: חבר הכנסת אמנון כהן
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 11( )מימון בחירות חדשות(, 
התשע"ד–2014 *

בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג–1993 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 1 – 1.תיקון סעיף 1

בהגדרה "הבחירות", אחרי "ולראש הרשות, לרבות" יבוא "בחירות חדשות,";  )1(

תקופת  תכלול  חדשות  בחירות  "לעניין  יבוא  בסופה  בחירות",  "תקופת  בהגדרה   )2(
הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות היה 

לסופי עד יום הבחירות החדשות;";

אחרי ההגדרה "בחירות חוזרות" יבוא:  )3(

שהוחל כפי  לרבות  הבחירות,  לחוק   73 סעיף  לפי  בחירות   – חדשות"   ""בחירות 
בסעיף 7)ב( לחוק הבחירה הישירה;" 

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2.תיקון סעיף 6

רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות למועצה, ייווסף לסכום המימון לגביה  ")ב1( 
סכום נוסף כלהלן: 

שבעקבותיהן  הבחירות  מיום  שנה  בתוך  החדשות  הבחירות  התקיימו   )1(
הסכום יהא  הראשונות(,  הבחירות   – זה  )בסעיף  חדשות  בחירות  קיום  על   הוחלט 

הנוסף 80% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( שהיה בבחירות הראשונות באותה 
 רשות מקומית; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא הסכום

הנוסף 80% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( לו התקיימו הבחירות הראשונות 
באותו אזור קלפי;

התקיימו הבחירות החדשות למעלה משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא   )2(
הסכום הנוסף 100% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( שהיה בבחירות הראשונות 
באותה רשות מקומית; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא 
הסכום הנוסף 100% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( לו התקיימו הבחירות 

הראשונות באותו אזור קלפי 

סכום  יהיה  בלבד,  הרשות  לראש  חדשות  בחירות  בה  שמתקיימות  מקומית  רשות  )ב2( 
המימון לגביה כלהלן:

יהא  הראשונות,  הבחירות  מיום  שנה  בתוך  החדשות  הבחירות  התקיימו   )1(
באותה  הראשונות  בבחירות  שהיה  הבחירות  מימון  מסכום   80% המימון  סכום 
סכום יהא  בלבד,  מסוים  קלפי  באזור  החדשות  הבחירות  התקיימו  מקומית;   רשות 

המימון 80% מסכום המימון לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי;

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( )תיקון מס' 11( )מימון בחירות חדשות(, 
התשע"ד–2014 *

תיקון סעיף 1בחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג–1993 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 1 – 1.

בהגדרה "הבחירות", אחרי "ולראש הרשות, לרבות" יבוא "בחירות חדשות,";  )1(

תקופת  תכלול  חדשות  בחירות  "לעניין  יבוא  בסופה  בחירות",  "תקופת  בהגדרה   )2(
הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות היה 

לסופי עד יום הבחירות החדשות;";

אחרי ההגדרה "בחירות חוזרות" יבוא:  )3(

שהוחל כפי  לרבות  הבחירות,  לחוק   73 סעיף  לפי  בחירות   – חדשות"   ""בחירות 
בסעיף 7)ב( לחוק הבחירה הישירה;" 

תיקון סעיף 6בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:2.

רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות למועצה, ייווסף לסכום המימון לגביה  ")ב1( 
סכום נוסף כלהלן: 

שבעקבותיהן  הבחירות  מיום  שנה  בתוך  החדשות  הבחירות  התקיימו   )1(
הסכום יהא  הראשונות(,  הבחירות   – זה  )בסעיף  חדשות  בחירות  קיום  על   הוחלט 

הנוסף 80% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( שהיה בבחירות הראשונות באותה 
 רשות מקומית; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא הסכום

הנוסף 80% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( לו התקיימו הבחירות הראשונות 
באותו אזור קלפי;

התקיימו הבחירות החדשות למעלה משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא   )2(
הסכום הנוסף 100% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( שהיה בבחירות הראשונות 
באותה רשות מקומית; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא 
הסכום הנוסף 100% מסכום המימון האמור בסעיף קטן )א( לו התקיימו הבחירות 

הראשונות באותו אזור קלפי 

סכום  יהיה  בלבד,  הרשות  לראש  חדשות  בחירות  בה  שמתקיימות  מקומית  רשות  )ב2( 
המימון לגביה כלהלן:

יהא  הראשונות,  הבחירות  מיום  שנה  בתוך  החדשות  הבחירות  התקיימו   )1(
באותה  הראשונות  בבחירות  שהיה  הבחירות  מימון  מסכום   80% המימון  סכום 
סכום יהא  בלבד,  מסוים  קלפי  באזור  החדשות  הבחירות  התקיימו  מקומית;   רשות 

המימון 80% מסכום המימון לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי;

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק   73 סעיף 
בחירות  לבטל  המשפט  בית  את  מסמיך  התשכ"ה–1965, 
שהתקיימו ברשות מקומית בכללן, או באזור קלפי מסוים, 
ולצוות על עריכתן שנית  ואולם, חוק הרשויות המקומיות 
)מימון בחירות(, התשנ"ג–1993, אינו קובע הוראות בדבר 
לפי  מחושב  הבחירות  מימון  כזה   במצב  המימון  סוגיית 
לכאורה  אין  הבחירות  ומשבוטלו  הבחירות,  תוצאות 

שהתמודדו  שהרשימות  הוצאות  למרות  למימון,  זכאות 
הוציאו לצורך עריכתן  כמו כן, בחוק האמור אין הוראות 
בדבר מימון הבחירות החדשות שמתקיימות בהוראת בית 

המשפט 

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לקבוע כי אם 
הוחלט על קיום בחירות חדשות – בכל הרשות המקומית 
או באזורי קלפי מסוימים – תכלול תקופת הבחירות גם את 

הצעת חוק מס' פ/2036/19 )מספר פנימי: 545751(; הועברה לוועדה ביום כ"א בשבט התשע"ד )22 בינואר 2014(    *

ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשע"ב, עמ' 670.  1
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התקיימו הבחירות החדשות למעלה משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא   )2(
סכום המימון שווה לסכום מימון הבחירות שהיה בבחירות הראשונות באותה רשות 
מקומית; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא סכום המימון 

שווה לסכום המימון לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי "
בסעיף 7 לחוק העיקרי – 3.תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א2(, אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד,";   )1(

עריכת על  ציווה  לא  המשפט  שבית  "ובלבד  יבוא  בסופו  )ב()1(,  קטן  בסעיף   )2( 
בחירות חדשות;"; 

בסעיף קטן )ג(, אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד";  )3(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

התקיימו בחירות חדשות, יראו לעניין חוק זה את תוצאות הבחירות כתוצאות  ")ד( 
הבחירות החדשות בלבד "

החדשות  הבחירות  בעניין  הדין  שפסק  שמהיום  התקופה 
למימון  והזכאות  החדשות,  הבחירות  יום  ועד  סופי  היה 

תחושב לפי תוצאות הבחירות החדשות בלבד 

לעניין סכום המימון, אם התקיימו הבחירות החדשות 
וייווסף  הסכום  יגדל  שבוטלו,  הבחירות  מיום  שנה  בתוך 
אליו סכום נוסף בשיעור של 80% מסכום המימון שהיה 
הבחירות  אם  מקומית;  רשות  באותה  שבוטלו  בבחירות 
החדשות התקיימו למעלה משנה לאחר ביטול הבחירות 
המימון  לסכום  השווה  נוסף  סכום  המימון  לסכום  ייווסף 
לעניין  מקומית   רשות  באותה  שבוטלו  בבחירות  שהיה 

בחירות חדשות לראש הרשות המקומית בלבד שהתקיימו 
יהיה  המימון  סכום  שבוטלו,  הבחירות  מיום  שנה  בתוך 
בשיעור של 80% מסכום המימון שהיה בבחירות שבוטלו, 
משנה  למעלה  התקיימו  כאמור  החדשות  הבחירות  ואם 
המימון  לסכום  השווה  סכום   – שבוטלו  הבחירות  מיום 

שהיה בבחירות שבוטלו 

אם הוחלט על בחירות חדשות באזורי קלפי מסוימים 
לו  לעיל  האמורים  בשיעורים  המימון  סכום  יהיה  בלבד, 

נערכו הבחירות הראשונות באותם אזורי קלפי בלבד 
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