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חוק משק הגז הטבעי )תיקון מס' 6(, התשע"ה-2014*

בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 -1 תיקון סעיף 2

אחרי ההגדרה "בעל רישיון" יבוא:  )1(

""גורם קשור למזקק נפט" - כל אחד מאלה:

בעל שליטה במזקק נפט או בעל זיקה בו;  )1(

תאגיד שבעל שליטה במזקק נפט או בעל זיקה במזקק נפט הוא בעל   )2(
שליטה או בעל זיקה בו;

תאגיד שמזקק נפט מחזיק בו אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין;";  )3(

אחרי ההגדרה "לחץ נמוך" יבוא:  )2(

""מזקק נפט" - מי שעוסק בישראל בזיקוק נפט בשיעור העולה על עשרה אחוזים 
מכלל כמות הנפט המזוקקת בישראל;" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )א( -   )1(

בפסקה )2(, הסיפה החל במילים "וכן מי שעוסק" - תימחק; )א( 

בפסקה )4(, במקום "שמי מהמנויים בפסקה )2(" יבוא "שספק חשמל"; )ב( 

בפסקה )6(, במקום "במי מהמנויים בפסקה )2(" יבוא "בספק חשמל"; )ג( 

בסעיף קטן )ד( -  )2(

פסקה )3( - תימחק; )א( 

בפסקה )4(, המילים "ממזקק נפט או מחברות כאמור בפסקה )3(," - יימחקו,  )ב( 
במקום "שצריכתם" יבוא "שצריכתו", במקום "על ידם" יבוא "על ידו", ובמקום 

"שלהם ולצורכיהם" יבוא "שלו ולצרכיו";

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:  )3(

בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 5, מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט רשאי  ")ו( 
למכור או לשווק גז טבעי, בהתקיים תנאים אלה:

הוא לא יתנה מכר או שיווק של גז טבעי בקניית שירות או מוצר אחר   )1(
ממנו או מאדם אחר, או באי–רכישתו של שירות, מוצר או גז טבעי מאדם אחר;

בהן )2( לתדלק  שניתן  תדלוק  תחנות  ינהל  ולא  יפעיל  לא  הוא  )א( 
באמצעות גז טבעי, לא יהיה בעל זכות למכור או לשווק להן גז טבעי 
באופן בלעדי או לא יחזיק בהן אמצעי שליטה, אם מספר תחנות 
התדלוק כאמור עולה על עשרים או אם שיעורן עולה על 25 אחוזים 
ממספר תחנות תדלוק כאמור בישראל, לפי הגבוה, והכול בין לבדו ובין 

יחד עם אחר שהוא מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט, לפי העניין 

במניין תחנות התדלוק כאמור בפסקת משנה )א( יובאו בחשבון  )ב( 
כל התחנות שמזקק נפט או גורם קשור אליו מפעיל, מנהל, בעל זכות 
למכור או לשווק להן גז טבעי או מחזיק בהן אמצעי שליטה כאמור 

באותה פסקת משנה;

התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 564, מיום כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביולי 2014(, עמ' 138 

ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"א, עמ' 192   1
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הוא עומד בתנאים נוספים ככל שקבע השר, בהסכמת שר האוצר   )3(
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

בסעיף 5)ד( לחוק העיקרי, במקום "4)ד()1( עד )3(" יבוא "4)ד()1( ו–)2( ו–4)ו(" 3 תיקון סעיף 5

בסעיף 8)ב()2( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בעל שליטה" יבוא "או גורם 4 תיקון סעיף 8
קשור למזקק נפט, ואולם אם תחול חובת רישוי לפי סעיף 5, הוראה זו לא תחול לעניין 

רישיון שיווק"  

בסעיף 77)א( לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 77

ברישה, במקום "בעל רישיון" יבוא "בעל רישיון, מזקק נפט או גורם קשור למזקק   )1(
נפט, לפי העניין,";

אחרי פסקה )5( יבוא:  )2(

")5א( התנה שירות בניגוד להוראות סעיף 33;";

אחרי פסקה )14( יבוא:  )3(

")15( מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט מכר או שיווק גז טבעי בניגוד לתנאים 
לפי סעיף 4)ו( "

בסעיף 87 לחוק העיקרי -6 תיקון סעיף 87

ברישה, במקום "בעל רישיון" יבוא "בעל רישיון, מזקק נפט או גורם קשור למזקק   )1(
נפט, לפי העניין,";

בפסקה )2(, במקום "להוראות סעיף 33" יבוא "להוראות סעיפים 4)ו()1( או 33"   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 48(, התשע"ה-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 22, האמור בו יסומן 1 תיקון סעיף 22
")א(" ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב 
במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:

עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;  )1(

עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2)ג( לתוספת א' להוראות מס הכנסה )ניהול   )2(
פנקסי חשבונות(, התשל"ג-1973  2 "

בסעיף 29 לחוק העיקרי, פסקה )1ב( - תימחק 2 תיקון סעיף 29

הוא עומד בתנאים נוספים ככל שקבע השר, בהסכמת שר האוצר   )3(
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

תיקון סעיף 5בסעיף 5)ד( לחוק העיקרי, במקום "4)ד()1( עד )3(" יבוא "4)ד()1( ו–)2( ו–4)ו(" 3 

בסעיף 8)ב()2( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "בעל שליטה" יבוא "או גורם 4 
קשור למזקק נפט, ואולם אם תחול חובת רישוי לפי סעיף 5, הוראה זו לא תחול לעניין 

רישיון שיווק"  

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 77בסעיף 77)א( לחוק העיקרי -5 

ברישה, במקום "בעל רישיון" יבוא "בעל רישיון, מזקק נפט או גורם קשור למזקק   )1(
נפט, לפי העניין,";

אחרי פסקה )5( יבוא:  )2(

")5א( התנה שירות בניגוד להוראות סעיף 33;";

אחרי פסקה )14( יבוא:  )3(

")15( מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט מכר או שיווק גז טבעי בניגוד לתנאים 
לפי סעיף 4)ו( "

תיקון סעיף 87בסעיף 87 לחוק העיקרי -6 

ברישה, במקום "בעל רישיון" יבוא "בעל רישיון, מזקק נפט או גורם קשור למזקק   )1(
נפט, לפי העניין,";

בפסקה )2(, במקום "להוראות סעיף 33" יבוא "להוראות סעיפים 4)ו()1( או 33"   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ם ו ל ש ן  לב י ס
שר התשתיות הלאומיות,

האנרגיה והמים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 48(, התשע"ה-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 22, האמור בו יסומן 1 
")א(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 22

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב 
במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:

עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;  )1(

עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2)ג( לתוספת א' להוראות מס הכנסה )ניהול   )2(
פנקסי חשבונות(, התשל"ג-1973  2 "

תיקון סעיף 29בסעיף 29 לחוק העיקרי, פסקה )1ב( - תימחק 2 

התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, עמ' 844 

ס"ח התשל"ו עמ' 239; התשע"ה, עמ' 33    1

ק"ת התשל"ג, עמ' 626   2
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תחילתם של סעיפים 22 ו–29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום י' בטבת התשע"ה 3 תחילה
)1 בינואר 2015( 

על אף האמור בסעיף 3, לגבי עסקאות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין 4 הוראת מעבר
בהן חל לפני יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, ימשיכו לחול הוראות סעיפים 22 

ו–29 לחוק העיקרי כנוסחם ערב המועד האמור 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

 חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(
)תיקון מס' 31(, התשע"ה-2014*

בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-1975  1 )להלן 1 תיקון סעיף 15
- החוק העיקרי(, בסעיף 15)א( -

בפסקה )1א(, במקום "250,000" יבוא "200,000";  )1(

בפסקה )2(, במקום "250,000" יבוא "200,000"   )2(

בסעיף 15א1)ב( לחוק העיקרי, במקום "200,000" יבוא "250,000" 2 תיקון סעיף 15א1

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 576, מיום י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(, עמ' 6 

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשע"ד, עמ' 150   1
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