
רשומות

ספר החוקים
15 באוקטובר 2015  2504 ב' בחשוון התשע"ו 

עמוד

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 162(, התשע"ו-2015                                                                                 2

  תיקון עקיף:

  חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 - מס' 19

חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 82(, התשע"ו-2015                                                           3

  תיקון עקיף:

   חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013
ו–2014(, התשע"ג-2013 - מס' 4



2

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 162(, התשע"ו-2015*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 תיקון סעיף 225א
225א, סעיף קטן )ו( - בטל 

בסעיף 225ב לחוק העיקרי, סעיף קטן )ג( - בטל 2 תיקון סעיף 225ב

בסעיף 225ג לחוק העיקרי, סעיף קטן )ז( - בטל 3 תיקון סעיף 225ג

בסעיף 225ד לחוק העיקרי, סעיף קטן )ב( - בטל 4 תיקון סעיף 225ד

בסעיף 232)ב1( לחוק העיקרי, המילים "בתקופת תוקפו של הסעיף האמור" - יימחקו 5 תיקון סעיף 232

תיקון חוק עובדים 
זרים - מס' 19

בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991  2 )להלן - חוק עובדים זרים(, בסעיף 1יג)ד( -6 

בפסקה )1(, במקום "את שירותי סיעוד" יבוא "את שירותי הסיעוד";  )1(

פסקה )3( - תימחק   )2(

סעיפים 225א ו–225ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1 ו–2 לחוק זה, יחולו על 7 תחילה ותחולה )א( 
גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה שמיום פרסומו של חוק זה ואילך 

תחילתו של סעיף 225ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום תחילתן של  )ב( 
תקנות לפי סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, לעניין הפקדת פיקדון על ידי יחיד המעסיק 
עובד זר בענף הסיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, והוא יחול על גמלת סיעוד 

המשתלמת בעד התקופה שמאותו יום ואילך  

סעיף 1יג)ד( לחוק עובדים זרים, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, יחול על בקשה ראשונה  )ג( 
להיתר או בקשה לחידוש היתר שהותלה, שהוגשו לפי הוראות סעיף 1יג לחוק עובדים 

זרים, ביום פרסומו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
שר הרווחה והשירותים החברתיים

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 כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 935, מיום כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(, עמ' 808 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ה, עמ' 220   1

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ה, עמ' 96   2
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חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 82(, התשע"ו-2015*

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 1, בסעיף 48א)ג(, האמור בו יסומן 1 תיקון סעיף 48א
")1(" ואחריו יבוא:

)1(, במכירת דירת מגורים מזכה שחלות עליה הוראות  ")2( על אף האמור בפסקה 
סעיף קטן )ב2(, ובכלל זה בנסיבות האמורות בסעיף קטן )ב3()1(, יהיה המס על הסכום 
0%, ושיעור זה יהיה גם השיעור לעניין השומה לפי  האינפלציוני החייב בשיעור 

פקודת מס הכנסה "

תיקון חוק לשינוי 
סדרי עדיפויות 

לאומיים )תיקוני 
 חקיקה להשגת

 יעדי התקציב
לשנים 2013 ו–2014( 

- מס' 4

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 2 
ו–2014(, התשע"ג-2013 2, בסעיף 44)ד()1()ג(, בסופו יבוא "למעט חלוקת נכסי עיזבון בין 
יורשים, כמשמעותה בסעיף 5)ג()4( לחוק מיסוי מקרקעין, שבמסגרתה ניתנה תמורה 

בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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 מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 82(, התשע"ו-2015*

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 1, בסעיף 48א)ג(, האמור בו יסומן 1 
")1(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 48א

)1(, במכירת דירת מגורים מזכה שחלות עליה הוראות  ")2( על אף האמור בפסקה 
סעיף קטן )ב2(, ובכלל זה בנסיבות האמורות בסעיף קטן )ב3()1(, יהיה המס על הסכום 
0%, ושיעור זה יהיה גם השיעור לעניין השומה לפי  האינפלציוני החייב בשיעור 

פקודת מס הכנסה "

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 2 
ו–2014(, התשע"ג-2013 2, בסעיף 44)ד()1()ג(, בסופו יבוא "למעט חלוקת נכסי עיזבון בין 
יורשים, כמשמעותה בסעיף 5)ג()4( לחוק מיסוי מקרקעין, שבמסגרתה ניתנה תמורה 

בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון" 

תיקון חוק לשינוי 
סדרי עדיפויות 

לאומיים )תיקוני 
 חקיקה להשגת

 יעדי התקציב
לשנים 2013 

ו–2014( - מס' 4

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 3 

התקבל בכנסת ביום כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הממשלה - 951, מיום ט"ז באלול התשע"ה )31 באוגוסט 2015(, עמ' 1566, עמ' 1598 
ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ה, עמ' 190   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 136   2
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