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חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'180(,התשע"א-2011*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 88 -1 תיקון סעיף 88

 - לשינוי,"  ניתנת  שאינה  "בקביעה  המילים  חייבת",  נאמנות  "קרן  בהגדרה   )1(
יימחקו;

בהגדרה "קרן נאמנות פטורה", במקום "קרן נאמנות שבהסכם" יבוא "כל אחת   )2(
מאלה: )1( קרן נאמנות שבהסכם" ובסופה יבוא:

קרן נאמנות חייבת שמנהלה הודיע למנהל, עד 30 ימים לפני תחילתה של   )2("
שנת מס פלונית, כי הקרן תיחשב לקרן נאמנות פטורה החל ביום הראשון של 

שנת המס האמורה, ומנהל הקרן שילם את המס כאמור בסעיף 88א;"  

אחרי סעיף 88 לפקודה יבוא:2 הוספת סעיף 88א

"קרן נאמנות חייבת 
שהפכה לקרן 

נאמנות פטורה 

כאמור88א  למנהל,  הודעה  חייבת  נאמנות  קרן  מנהל   הגיש 
הוראות  יחולו  פטורה",  נאמנות  "קרן  להגדרה   )2( בפסקה 

אלה:

יראו את כל נכסיה של הקרן כנמכרים ביום האחרון   )1(
של שנת המס שבה הוגשה ההודעה ואת הכנסותיה כאילו 
בשל  המס  את  ישלם  הקרן  ומנהל  האמור,  ביום  התקבלו 

הכנסות אלה בתוך 30 ימים מהיום האמור;

לעניין בעל יחידה בקרן, שרווח ההון במכירתה פטור   )2(
ממס בידיו, יראו את היום האחרון של שנת המס שבה הוגשה 
ההודעה כיום הרכישה, והמחיר המקורי שלה יהיה שווייה 

ביום האמור "

ו ניה ת נ ן  י נימ ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  עו שמ
נשיא המדינה

ן י יבל ר ובן  רא
יושב ראש הכנסת

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 6, עמ' 86 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 161   1

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'181(,התשע"א-2011*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 35)ד( -1 תיקון סעיף 35

בהגדרה "עולה", אחרי "לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952," יבוא "תושב   )1(
חוזר,";

אחרי ההגדרה "עולה" יבוא:   )2(

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 544, מיום א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(, עמ' 276 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 194   1
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""תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע 
)16 במאי 2010( עד יום י"ד בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012(, לאחר 
שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת 
תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש 

שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות "

סעיף 35 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול בחישוב המס של תושב חוזר כהגדרתו 2 תחולה
באותו סעיף, לגבי תקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( ואילך 

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

חוקיסודותהתקציב)תיקוןמס'39(,התשע"א-2011*

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 1, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:1 תיקון סעיף 40

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, יינתן פטור מכל תשלום בעבור דמי חכירה שנתיים  ")ה( 
למי שמחזיק כדין במקרקעי ישראל באזור קו עימות; בסעיף זה -

"אזור קו עימות" - כל אחד מאלה: 

האזור שמצוי בתחום שבין גבול מדינת ישראל עם לבנון לבין הקו האנכי   )1(
העובר 9 ק"מ פנימה ממנו ושטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, 

התשמ"ב-1981 2;

אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי   )2(
)הוראת שעה(, התשס"ז-2007 3;

"דמי חכירה שנתיים" - תשלום שנתי בעבור חכירת הקרקע או שימוש בה, לפי העניין, 
כפי שנקבע בחוזה או בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות דמי חכירה 

שנתיים לנחלה;

"מחזיק כדין" - מי שרשום או זכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כחוכר של מקרקעי 
ישראל, וכן אגודה שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות 
השיתופיות 4, כמושב עובדים, ככפר שיתופי, כאגודה חקלאית, כקיבוץ שיתופי, 
כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, ומקרקעי ישראל מושכרים לה או שהיא 
מחזיקה בהם מכוח חוזה הרשאה לשימוש, וכן מחזיק כדין במקרקעי ישראל 
מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה לשימוש, והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו 
בסעיף 21, מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א, או תאגיד שפעילותו היא בפריסה 

ארצית;

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הכנסת - 349, מיום י"ז בחשוון התשע"א )25 באוקטובר 2010(, עמ' 12 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התש"ע, עמ' 342   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 6   2

ס"ח התשס"ז, עמ' 459   3

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 336, )א( 360   4

""תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום ג' בסיוון התש"ע 
)16 במאי 2010( עד יום י"ד בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012(, לאחר 
שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת 
תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש 

שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות "

סעיף 35 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול בחישוב המס של תושב חוזר כהגדרתו 2 
באותו סעיף, לגבי תקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( ואילך 

תחולה

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

חוקיסודותהתקציב)תיקוןמס'39(,התשע"א-2011*

תיקון סעיף 40בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 1, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:1 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, יינתן פטור מכל תשלום בעבור דמי חכירה שנתיים  ")ה( 
למי שמחזיק כדין במקרקעי ישראל באזור קו עימות; בסעיף זה -

"אזור קו עימות" - כל אחד מאלה: 

האזור שמצוי בתחום שבין גבול מדינת ישראל עם לבנון לבין הקו האנכי   )1(
העובר 9 ק"מ פנימה ממנו ושטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, 

התשמ"ב-1981 2;

אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי   )2(
)הוראת שעה(, התשס"ז-2007 3;

"דמי חכירה שנתיים" - תשלום שנתי בעבור חכירת הקרקע או שימוש בה, לפי העניין, 
כפי שנקבע בחוזה או בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות דמי חכירה 

שנתיים לנחלה;

"מחזיק כדין" - מי שרשום או זכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כחוכר של מקרקעי 
ישראל, וכן אגודה שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות 
השיתופיות 4, כמושב עובדים, ככפר שיתופי, כאגודה חקלאית, כקיבוץ שיתופי, 
כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, ומקרקעי ישראל מושכרים לה או שהיא 
מחזיקה בהם מכוח חוזה הרשאה לשימוש, וכן מחזיק כדין במקרקעי ישראל 
מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה לשימוש, והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו 
בסעיף 21, מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א, או תאגיד שפעילותו היא בפריסה 

ארצית;
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"מקרקעי ישראל" - כמשמעותם בחוק–יסוד: מקרקעי ישראל5 "

חוק זה יחול על תשלום דמי חכירה שנתיים בעבור שנת 2010 ואילך 2 תחולה

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

ס"ח התש"ך, עמ' 56   5

חוקהפטנטים)תיקוןמס'8(,התשע"א-2011*

בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פנקס" 1 תיקון סעיף 1
יבוא:

""פרסום באינטרנט" - פרסום לפי הוראות סעיף 166א;" 

בסעיף 16 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )א(, במקום "ברשומות, על חשבון המבקש" יבוא "באינטרנט";  )1(

בסעיף קטן )ב(, המילים "על חשבון המבקש" - יימחקו   )2(

בסעיף 17)א( לחוק העיקרי, פסקה )3( - תימחק 3 תיקון סעיף 17

בסעיף 26)א( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות, על חשבון המבקש" יבוא "באינטרנט" 4 תיקון סעיף 26

בסעיף 48ו)ג( לחוק העיקרי, פסקה )3( - תימחק  5 תיקון סעיף 48ו

בסעיף 58 לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 6 תיקון סעיף 58

בסעיף 60 לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 7 תיקון סעיף 60

בסעיף 61 לחוק העיקרי, המילה "ברשומות" - תימחק 8 תיקון סעיף 61

בסעיף 64ג)ה( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 9 תיקון סעיף 64ג

בסעיף 64ה לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 10 תיקון סעיף 64ה

בסעיף 64טז לחוק העיקרי, ברישה, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 11 תיקון סעיף 64טז

בסעיף 66 לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 12 תיקון סעיף 66

בסעיף 73 לחוק העיקרי -13 תיקון סעיף 73

בסעיף קטן )ב(, במקום "ברשומות, על חשבון המבקש" יבוא "באינטרנט";  )1(

בסעיף קטן )ז(, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט"   )2(

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הממשלה - 518, מיום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(, עמ' 1160 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשס"ו, עמ' 195   1
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בסעיף 124)א( לחוק העיקרי, במקום "על חשבון המבקש הודעה ברשומות" יבוא "הודעה 14 תיקון סעיף 124
באינטרנט" 

אחרי סעיף 166 לחוק העיקרי יבוא:15 הוספת סעיף 166א

"פרסום בקשות 
 והודעות והעיון

בהן

64ג, 166א   ,60  ,58  ,26  ,16 סעיפים  לפי  והודעות  בקשות  )א( 
170, יפורסמו באתר האינטרנט של   ,124  ,73  ,66 64טז,  64ה, 
הלשכה, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום 
באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע 
המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת 

פלט ממנו 

לשם אבטחת הבקשות וההודעות המתפרסמות באתר  )ב( 
במערכות  שימוש  הלשכה  תעשה  הלשכה,  של  האינטרנט 
תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, 

שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב 

עותק של הבקשות וההודעות, כאמור בסעיף קטן )א(,  )ג( 
יישמר ויועמד לעיון הציבור על גבי נייר או על גבי חומר אחר, 

במקומות אלה: 

גנזך המדינה;   )1(

הספרייה הלאומית;   )2(

ספריית הכנסת;   )3(

ספריית משרד המשפטים;   )4(

משרדי הלשכה "  )5(

בסעיף 170)ב( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 16 תיקון סעיף 170

בסעיף 194 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )13( יבוא:17 תיקון סעיף 194

")14( פרסום הפנקס באתר האינטרנט של הלשכה ופרסום באינטרנט כאמור בסעיף 
166א, וכן קביעת דרכי פרסום נוספות "

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( )להלן - יום התחילה(; 18 תחילה ותשריר
הודעות ובקשות כאמור בסעיפים 16, 26, 58, 60, 64ג, 64ה, 64טז, 66, 73, 124 ו–170 לחוק 
העיקרי, שפורסמו באתר האינטרנט של הלשכה, בתקופה שמיום התחילה עד יום 
פרסומו של חוק זה, יראו אותן כאילו פורסמו לפי הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק 

זה; בסעיף זה, "הלשכה" - כהגדרתה בחוק העיקרי 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

בסעיף 124)א( לחוק העיקרי, במקום "על חשבון המבקש הודעה ברשומות" יבוא "הודעה 14 
באינטרנט" 

תיקון סעיף 124

הוספת סעיף 166אאחרי סעיף 166 לחוק העיקרי יבוא:15 

"פרסום בקשות 
 והודעות והעיון

בהן

64ג, 166א   ,60  ,58  ,26  ,16 סעיפים  לפי  והודעות  בקשות  )א( 
170, יפורסמו באתר האינטרנט של   ,124  ,73  ,66 64טז,  64ה, 
הלשכה, שיהיה נגיש לכלל הציבור בלא תשלום; הפרסום 
באתר האינטרנט ייעשה באופן שיבטיח את אמינות המידע 
המתפרסם כאמור, את זמינותו, את יכולת האחזור שלו והפקת 

פלט ממנו 

לשם אבטחת הבקשות וההודעות המתפרסמות באתר  )ב( 
במערכות  שימוש  הלשכה  תעשה  הלשכה,  של  האינטרנט 
תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, 

שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב 

עותק של הבקשות וההודעות, כאמור בסעיף קטן )א(,  )ג( 
יישמר ויועמד לעיון הציבור על גבי נייר או על גבי חומר אחר, 

במקומות אלה: 

גנזך המדינה;   )1(

הספרייה הלאומית;   )2(

ספריית הכנסת;   )3(

ספריית משרד המשפטים;   )4(

משרדי הלשכה "  )5(

תיקון סעיף 170בסעיף 170)ב( לחוק העיקרי, במקום "ברשומות" יבוא "באינטרנט" 16 

תיקון סעיף 194בסעיף 194 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )13( יבוא:17 

")14( פרסום הפנקס באתר האינטרנט של הלשכה ופרסום באינטרנט כאמור בסעיף 
166א, וכן קביעת דרכי פרסום נוספות "

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז )1 בינואר 2007( )להלן - יום התחילה(; 18 
הודעות ובקשות כאמור בסעיפים 16, 26, 58, 60, 64ג, 64ה, 64טז, 66, 73, 124 ו–170 לחוק 
העיקרי, שפורסמו באתר האינטרנט של הלשכה, בתקופה שמיום התחילה עד יום 
פרסומו של חוק זה, יראו אותן כאילו פורסמו לפי הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק 

זה; בסעיף זה, "הלשכה" - כהגדרתה בחוק העיקרי 

תחילה ותשריר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

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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חוקניירותערך)תיקוןמס'44(,התשע"א-2011*

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  1, אחרי סעיף 52יד יבוא:1 הוספת סעיף 52יד1

"דחיית פירעון 
התחייבות כלפי 

בעל שליטה בתאגיד 
מדווח בקשיים

בעל שליטה, בתאגיד מדווח בקשיים, המחזיק בתעודות 52יד1  )א( 
התחייבות של התאגיד, לא יהיה זכאי לפירעון ההתחייבויות 
כלפיו מאת התאגיד אלא לאחר שהתאגיד פרע במלואן את 
כל התחייבויותיו כלפי מחזיקים אחרים בתעודות התחייבות, 
לרבות תשלום ריבית והפרשי הצמדה, על פי הקבוע בשטר 

הנאמנות; בסעיף זה -

אין  כי  שהודיע  מדווח  תאגיד   - בקשיים"  מדווח  "תאגיד 
תעודות  לפי  התחייבויותיו  את  לפרוע  באפשרותו 
התחייבות, תאגיד מדווח שלא פרע את התחייבויותיו 
כאמור או תאגיד מדווח בהליכי פירוק או כינוס נכסים 

לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983 2;

בתעודות  החזקה   למעט   ,1 בסעיף  כהגדרתה   - "החזקה" 
התחייבות של בעל שליטה בתאגיד מדווח בקשיים 

באחד מאופנים  אלה: 

בקשיים  המדווח  שהתאגיד  חברה  באמצעות   )1(
שהנפיק תעודות התחייבות מחזיק במניותיה, ובלבד 
ששאר המחזיקים במניות החברה כאמור אינם נשלטים 

בידי בעל השליטה בתאגיד המדווח בקשיים;

באמצעות משקיע מהמשקיעים המנויים בפרטים   )2(
)1( עד )4( לתוספת הראשונה;

בנאמנות עבור אחר ובלבד שאינו בעל שליטה   )3(
בתאגיד המדווח בקשיים;

"תעודות התחייבות" - כהגדרתן בסעיף 35א  

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו בהתקיים אחד מאלה: )ב( 

נקבע אחרת, במפורש, במסגרת פשרה או הסדר   )1(
שאושרו בהחלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי תעודות 
ההתחייבות מאותה סדרה, או במסגרת פשרה או הסדר 
שאושרו לפי סעיף 350 לחוק החברות; לעניין הצבעה 
באסיפה לא תבוא בחשבון הצבעתם של בעלי שליטה 

המחזיקים בתעודות ההתחייבות;

ההתחייבות  בתעודות  מחזיק  השליטה  בעל   )2(
משעה שהונפקו לראשונה "

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

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הכנסת - 356, מיום כ"ב בכסלו התשע"א )29 בנובמבר 2010(, עמ' 32 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התש"ע, עמ' 617   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761   2
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חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'125(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 148 החוק   - )להלן  התשנ"ה-1995  1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 148 -

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "כמו כן רשאי המוסד לנכות מקצבה של נכה עבודה   )1(
כאמור, דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי שסידר הארגון ושמתקיימות בו הוראות 
סעיף קטן )ה(, ובלבד שנכה העבודה נתן את הסכמתו לניכוי דמי ההשתתפות בביטוח 

הסיעודי מראש ובכתב";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "על התנגדותו לניכוי" יבוא "או על ביטול הסכמתו לניכוי,   )2(
לפי העניין";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "של ארגון כאמור" יבוא "וכן ניכוי דמי השתתפות בביטוח   )3(
חיים הדדי ובביטוח סיעודי קבוצתי";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

כן  אם  אלא  קבוצתי  סיעודי  בביטוח  השתתפות  דמי  ינכה  לא  המוסד  ")ה( 
התקיימו תנאים אלה:

לכל חברי ארגון נכי העבודה שהם נכי עבודה שנקבעה להם דרגת   )1(
130, ניתנה  נכות יציבה או שהם אלמן או אלמנה כמשמעותם בסעיף 
האפשרות להצטרף לביטוח האמור, למעט מי שביום ההצטרפות לביטוח, 

כבר התרחש לגביו מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח; 

בפוליסת הביטוח התחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח בקרות מקרה   )2(
הביטוח, לפי שיעור מוסכם מראש, בלא תלות בהוצאות שהוציא המבוטח 

בשל מקרה הביטוח 

השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה " )ו( 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 2 חובת התקנת תקנות
הכנסת, יקבע בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה, בתקנות לפי סעיף 148)ב( לחוק 
העיקרי, את הסכום המרבי שמותר לנכות בכל חודש מקצבה של נכה עבודה לפי סעיף 
148)א( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעבור דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי 

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומן של התקנות שיותקנו לפי סעיף 2  3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
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

2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )3 בינואר  התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"א   *
הכנסת - 199, מיום ט"ז בשבט התשס"ח )23 בינואר 2008(, עמ' 128 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 145   1

חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'125(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1  החוק   - )להלן  התשנ"ה-1995  1  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
בסעיף 148 -

תיקון סעיף 148

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "כמו כן רשאי המוסד לנכות מקצבה של נכה עבודה   )1(
כאמור, דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי שסידר הארגון ושמתקיימות בו הוראות 
סעיף קטן )ה(, ובלבד שנכה העבודה נתן את הסכמתו לניכוי דמי ההשתתפות בביטוח 

הסיעודי מראש ובכתב";

בסעיף קטן )ג(, אחרי "על התנגדותו לניכוי" יבוא "או על ביטול הסכמתו לניכוי,   )2(
לפי העניין";

בסעיף קטן )ד(, אחרי "של ארגון כאמור" יבוא "וכן ניכוי דמי השתתפות בביטוח   )3(
חיים הדדי ובביטוח סיעודי קבוצתי";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

כן  אם  אלא  קבוצתי  סיעודי  בביטוח  השתתפות  דמי  ינכה  לא  המוסד  ")ה( 
התקיימו תנאים אלה:

לכל חברי ארגון נכי העבודה שהם נכי עבודה שנקבעה להם דרגת   )1(
130, ניתנה  נכות יציבה או שהם אלמן או אלמנה כמשמעותם בסעיף 
האפשרות להצטרף לביטוח האמור, למעט מי שביום ההצטרפות לביטוח, 

כבר התרחש לגביו מקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח; 

בפוליסת הביטוח התחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח בקרות מקרה   )2(
הביטוח, לפי שיעור מוסכם מראש, בלא תלות בהוצאות שהוציא המבוטח 

בשל מקרה הביטוח 

השר רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה " )ו( 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 2 
הכנסת, יקבע בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה, בתקנות לפי סעיף 148)ב( לחוק 
העיקרי, את הסכום המרבי שמותר לנכות בכל חודש מקצבה של נכה עבודה לפי סעיף 
148)א( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, בעבור דמי השתתפות בביטוח סיעודי קבוצתי 

חובת התקנת 
תקנות

תחילהתחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומן של התקנות שיותקנו לפי סעיף 2  3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
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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תיקוןטעותבחוקלתיקוןפקודתהעיריות)מס'121(,התשע"א-2010*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 121(, התשע"א-12010 )להלן - החוק(, בסעיף 2, במקום 1 
"34)א(, במקום "ו–249ב" יבוא "249ב ו–341א"" צריך להיות "34א)א(, אחרי "249ב" יבוא 

"341א"" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק 2 

כ"ז בטבת התשע"א )3 בינואר 2011(
ן י ל ב י ר ן  וב א ר   

יושב ראש הכנסת  

התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"א )29 בדצמבר 2010(   *
ס"ח התשע"א, עמ' 87   1

תיקוןטעותבחוקאווירנקי,התשס"ח-2008*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, בסעיף 91)2( המתקן את חוק בתי 1 
משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-22000, בפסקה )4( המובאת בו, במקום ")ד(" צריך 

להיות ")ה(" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק 2 

כ"ז בטבת התשע"א )3 בינואר 2011(
ן י ל ב י ר ן  וב א ר   

יושב ראש הכנסת  

התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"א )29 בדצמבר 2010(   *
ס"ח התשס"ח, עמ' 752   1

ס"ח התש"ס, עמ' 190   2
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