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חוק בתי ה מ ש פ ט )תיקון מסי  ,(48ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -

180

חוק מיסוי ת ש ל ו מ י ם ב ת ק ו פ ת ב ח י ר ו ת )תיקון מסי  ,(4ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -

181

חוק מ ב ק ר ה מ ד י נ ה )תיקון מסי  ,(40ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -

182

חוק שירות עבודה בשעת חירום )תיקון מם׳  ,(7התשם״ח*2008-
בחוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשב״ז967-וי )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 1

תיקון סעיף ו

) ו( בהגדרה ״מפעל חיוני״ ,בבל מקום ,במקום ״שר העבודה״ יבוא ״השר״ובמקום ״ושר
העבודה ,בהתייעצות עם שר המסחר והתעשיה״ יבוא ״והשר״;
) (2בהגדרה ״מפעל למתן שירותים קיומיים״ ,במקום הסיפה החל במילים ״ששר
העבודה והרווחה״ יבוא ״שנותן שירותים קיומיים באמור בפסקאות )ו( עד ) (3להגדרה
״שירותים קיומיים״ ושהשר אישר אותו בצו לעניין זה לצורך מצב מיוחד בעורף או
אירוע אסון המוני ,או מפעל או חלק ממנו שנותן שירותים קיומיים באמור בפסקה )(4
להגדרה האמורה ,שהשר אישר אותו בצו בזמן מצב מיוחד בעורף או בעת אירוע אסון
המוני ,לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת לפי סעיף 39א;״;
)(3

בהגדרה ״שירותים קיומיים״ -
)א(

בפסקה ) ,(2בסופה יבוא ״או הברזה על אירוע אסון המוני״;

)ב(

בפסקה ) ,(3במקום ״שר העבודה והרווחה״ יבוא ״השר״;

)ג(

אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה ,בנסיבות העניין ,לגרום
לפגיעה רבה בבלבלה המשפיעה על המשק בולו ״;

) (4בהגדרה ״חוק שירות בטחון״ במקום ״חוק שירות בטחון ,התשי״ט959-ו
]נוסח משולב[״ יבוא ״חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו986-ו ״;
2

)(5

בהגדרה ״חייל״ ,בפסקה ) ,(2במקום ״סעיף 26״ יבוא ״סעיף 34״;

)(6

במקום ההגדרה ״שנה״ יבוא:
״״שנה״  -התקופה המתחילה ב־ו בינואר ומסתיימת ב־ו 3בדצמבר״;״;

) (7בהגדרה ״חוק הביטוח הלאומי״ במקום ״חוק הביטוח הלאומי ,התשי״ד953-ו״
יבוא ״חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו ״;
3

)(8

אחרי ההגדרה ״ביטוח נפגעי עבודה״ יבוא:
״״השר״  -שר התעשיה המסחר והתעסוקה ״

תיקון סעיף 3

2

בסעיף )3ד( לחוק העיקרי ,במקום ״שר העבודה רשאי לאחר התייעצות עם ועדת
העבודה של הבנסת״ יבוא ״השר רשאי ,לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג
א ת המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם הארגון המייצג באמור בענף הנוגע
בדבר ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הבנסת״

ה ח ל פ ת מונח

3

בסעיפים )5 ,4א(0 ,9 ,8 ,6 ,ו ,וו7 ,ו)א(8 ,ו)א( (2)50 ,39 ,28 ,ו־ו 5לחוק העיקרי ,בבל מקום,
במקום ״שר העבודה״ יבוא ״השר״ ,ובסעיף )26ב( לחוק העיקרי ,במקום ״ששר העבודה״
יבוא ״שהשר״

תיקון סעיף 2ו

4

בסעיף 2ו לחוק העיקרי ,בבל מקום ,במקום ״סעיף 20״ יבוא ״סעיף 28״.

*
ו

2

3

76ו

התקבל בבנסת ביום ב״ב בשבט התשס״ח ) 29בינואר  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,326 -מיום גי באב התשס״ז )8ו ביולי  ,(2007עמי .900
ס״ח התשב״ז ,עמי  ;86התשס״ה ,עמי .974
ס״ח התשמ״ו ,עמי 07ו.
ס״ח התשנ״ה ,עמי 0ו.2
ס פ ר ה ח ו ק י ם 32ו ,2אי ב א ד ר אי ה ת ש ס ״ ח 7.2.2008 ,

5

י

6

תיק

)(2

בסעיף 4וא לחוק בסיקףי ,בבד קו!ם ״פרע וי 4לחוק הב״טוח הלאומי ]נובח משולב[,
התשב״ח968-ו ,למעט סעיח 27וסח״ יבוא ״לפי פרקן י״ב לחוק הבי טוח הלאומי ,למעט
סעיף ו27״ ,ובמקום ״ליפי וסעיף 27וסח האפור״ יבוא ״לפי סעיף 1״־  2האמור״.
תיקון סעיף 5ו
בסעיף 5ו לחוק העיקרי -
)ו( סעיף קטן )א( )-ו (בטלס;עיף קטן )א(  -בטל;

ת]קוןסעיף4וא

)) 6א( )(4״ יבוא ״סעיף )75א(X5״ ,ואמסוום ״ סעיף )49ב(״
בסעיף קטן )ב(במקום ״סעיף ,
יבוא ״סעיף )369ב(״יבוא ״סעיף )369ב(״
תיקון סעיף 6ו
בסעיף 6ו לחוק העיקרי -
7
תיק

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום ״סעיף26״ יבוא ״סםיף34״ ובמקום ״שזר העבודה״ יבוא ״השר״;
)(2

8

י

בסעיף קטן )ב()(2,במקבוסםע״י6ף2״ק יטןב ו)בא(,״ 4ב3מ״קום ״26״ יבוא ״34״

בסעיף 6וא לוח וק העיקרי -

תיקון סעיף 6וא

)ו( בבל מקום ,במקום ״של מעבודה והרו וחה״ יבוא ״השר״;
) (2במקום ״עלולה להיפקע״ יבוא ״או לבלל האבבל וסאה בשלח אחר ,או למתן
שירותים קיומיים הדרושים לתפמידם השל השטח שעליו חלה ההברזה או לתפקוד המשק
בולו ,עלולה להיפגע לשל המצב המיוחד בלורף״;
)(3

אחרי ״האספקה למותן ש ירותים קיומיים״ יבוא ״באמיר״;

) (4במקום ״יחולו בשטמ שעליו וחלה ההברזה״ יבב וא החולו לשם מותן שירותי ם
קיומיים באמור״ קיומיים באמור״

9

י

בסעיף 6וב לח וק העיקרי -

תיקון סעיף 6וב

)ו( במקום ״רשאי וששר התעשםה המסחר והתעסוקה״ יבסח ״ומצא השר בי האפשרות
למתן שירותים קיומיים לאובלוסיה המצויה בשטח ש עליו וחלה ההברזה ,או לבלל
האובלוסיה בשטח אחב או הדרושים לתפקוד ו של ששטל שקליו חלה ההברזה אי
לתפקוד המשק בולו ,עלולה להיפגע עקב אורוע האפון ההמוני ,ראו שבמערך הייצור או
האספקה למתן שירותים קיומיים באמור יעל ולים לםיגרם תקעות או מפגעים ממשיים,
רשאי הוא״;
רשאי הוא״;
) (2במקום ״בשטח שעליו חלה ההברזה ועל מחעליה למתן שירותים קיומיים הדרושים
לתפקודו של השטח בין שהם מצויים בשט ח ובין מחוץ לו״ יטוא ״לשם ומתן ושש ירותים
קיומיים באמור״; קיומיים באמור״;
)(3

במקום ״שר התעשיה המסחר והתעסוקה״ יבסח ״השר״.

אחרי סעיף 8ו לחוק העיקרי יבוא:

ה ו ס פ ת סעיף 8וא

״מגויסים ומפעלים 8מאי הוחלו הוראות פרק זדה על הלק מה מרינה לפי סעיף 6ו ,או ליפי
מחוץ לשטח
סעיפים 6וא או 6וב בעקב ות ה ברז ה על מקב מיוחד בעורף
ההברזה
או על אירוע אסון המוני ,לפי העניין ,בשטח מסוים ,רשאי
השר לקרוא ,בצווים לפי סעיפים 7ו ו־ 8ו ,חייבים ב שורות
עבודה ,בין שמקום מגוריהם א ו מקום עבודתם מצוימם בחלק
או בשטח האמור ובין שהם מצאמם מחוץ לו ,ובין שהממחל
החיוני או המפעל לשירותים קהומיים ,לפי התניין ,ממיי בחלק
או בשטח האמור ובאיון בששהוטאח מהצאוימ ומרחווביץןלוש״הוא מצוי מחוץ לו ״

ס פ ר ה ח ו ק י ם 32ו ,2אי ב א ד ר אי ה ת ש ס ״ ח 7.2.2008 ,

77ו

תיקון סעיף 20

וו

תיקון סעיף 23

^2

בסעיף )23א( לחוק העיקרי ,במקום ״שברו של מגוייס יהיה״ יבוא ״שברו של מגויס
ייקבע לפי הוראות הסבם קיבוצי או צו הרחבה שחלים על המגויס ושקובעים הוראות
לעניין זה ,ואם אין הסבם קיבוצי או צו הרחבה באמור ,או שזבויות מגויס לפי הוראות
ההסבם הקיבוצי או צו ההרחבה באמור נופלות מהזבויות שיהיו למגויס לפי ההוראות
שבהסבם הקיבוצי שחל על בעל המפעל  -יהיה השבר״

תיקון סעיף 24

3ו

בסעיף  24לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (2יבוא:

תיקון סעיף 25

4ו

תיקון סעיף 26

5ו.

בסעיף  26לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,פסקה )ו(  -תימחק.

^6

אחרי סעיף  39לחוק העיקרי יבוא:

.

בסעיף  20לחוק העיקרי -
) ו( בסעיף קטן )א( ,אחרי ״למפעל חיוני פלוני״ יבוא ״או למפעל למתן שירותים קיומיים
פלוני״;
) (2בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״במפעל חיוני״ יבוא ״או במפעל למתן שירותים קיומיים ,לפי
העניין,״;
)(3

בסעיף קטן )ד( ,במקום ״שר העבודה״ יבוא ״השר״

״) (3דין שירות עבודה של מגויס־חוץ בדין שירות מילואים במשמעותו בחוק האמור,
לעניין איסור הפיטורים ,ובן לעניין רציפות העבודה ״
בסעיף  25לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( -
) ו( תקופת שירות העבודה של מגויס־חוץ דינה ,לצורך חישוב הוותק בעבודה,
לעניין זבויות התלויות בוותק שהיו נתונות לו אצל מעבידו בטרם גויס ,בין לפי
חוק ,נוהג ,הסבם קיבוצי או חוזה עבודה ובין באופן אחר ,בדין תקופת עבודה
אצל מעבידו;
) (2נהגו מגויס־חוץ ומעבידו או המעביד בלבד ,לשלם תשלומים לקופת גמל,
ימשיך המעביד לשלם תשלומים באמור בעד התקופה שבה משרת מגויס־החוץ
אצל בעל המפעל ,והבל בשיעורים ולפי שבר העבודה באילו הוסיף מגויס־החוץ
לעבוד אצל מעבידו ,והבל אם לא נקבעו בהסבם קיבוצי או בצו הרחבה הוראות
מיטיבות לעניין זה לגבי מגויסי־חוץ; בפסקה זו ,״קופת גמל״  -בהגדרתה בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה. 2005-״
4

ה ו ס פ ת סעיף 39א

״ועדה מ י י ע צ ת
לעניין שירותים
קיומיים מסוימים

39א ) .א( השר ימנה ועדה מייעצת לעניין קביעת מפעלים למתן
שירותים קיומיים באמור בפסקה ) (4להגדרה ״שירותים
קיומיים״
)ב(

בוועדה המייעצת יהיו חברים -
)ו( שני נציגי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
ואחד מהם יהיה יושב ראש הוועדה;
)(2

נציג של משרד הביטחון;

) (3נציג הג״א ,או נציג המשרד לביטחון הפנים או
המשטרה ,לפי העניין;

ס״ח התשס״ה ,עמי 889

78ו

ס פ ר ה ח ו ק י ם 32ו ,2אי ב א ד ר אי ה ת ש ס ״ ח 7.2.2008 ,

) (4נציג של ארגון עובדים השיי צג :אות המספר הגדול
ביותר של עובדים בימודתירנה;של עובדים במדינה;
) (5נציג של ארגונים ארצי יש יצירים של מעבידים
שלדעת השר הם נוגשעלידםעבתדהברשר הם נוגעים בדבר
)ג( בל מניין של )־;(ועדה המייעצת הוא מני ין וחוקי לקהם
התייעצות ע מ ה באמור בהגדרה ״מפעל למתן שירותים
קיומיים״ ,ובלבד שבל חברי הובעדש ה וזמנו ל ה ש ת ת ף
בהתייעצות
בהתייעצות
)ד( לא התאפשרה ,מפאת הנסאפותר התבנסות של הוועדה
המייעצת ,יבול שהההמיתייעעצצתו,תיבעוםל חשבהריההת ייתעבוצוצתע עגם בחאבוריפןה תבוצע גם ב
טלפוני או בבתב ,לרבות בדואר אלק טרובי או בפקס.״

7ו.

בסעיף )40ב( לחוק העוקרי ,אחרי ״המפעיל החיונח״ יבוא ״או המפעל למותן שארותים
קיומיים״ ,ובמקום ״קישובומ״יייםב״ו,אוב״משקבוהםם״״שבו״ יבוא ״שבהם״

^8

בסעיף  43לחוק העיקרי ,בבל מקום  ,אחרי ״מפעל חיוני״ אבוא ״או מפ על למתן שירותים לילון סעיף 43
קיומיים״
קיומיים״

^9

בסעיף )46ב( לחוק העיקרי ,אח רי ״במפעיל חיוא״ יב וא מאו במפעל למתן שירוומם
קיומיים״
קיומיים״

תיקון סעיף 46

20ק

בסעיף )52א( לחוק העיקרי ,במקלח ״שר העבודה״ ובוא ״השר״ ואחרי ״6ו)א(״ יבוא
״6וא6 ,וב״.

תיק ו״ סעיף 52

ו2ו

ההגדרה ״שנה״ שבהעיף ר ל חוק העיקרי ,בנוס לח בסעיף ו) (6לחוק זה ,תחול על חישוב
תקופות האימון המרביות לפי מחוק העיקרי ,לגבי קרקאה לאימון בינו שניתן באום
תחילתו של חוק זה ואילך

תחולה

תיקון סעיף 40

1

אהוד אולארט
ראש הממשממ
ש מ ע ון פ ר ס
יש יא המדינה

א לי י ש י
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
דלייה א י צ י ק
יושבת ראש הבנסת

ס פ ר ה ח ו ק י ם 32ו ,2אי ב א ד ר אי ה ת ש ס ״ ח 7.2.2008 ,

79ו

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מם׳  ,(39התשם״ח*2008-
^

ה ו ס פ ת סעיף 46ב

בחוק ביטוח בריאות ממלבתי ,התשנ״ד994-ו  ,אחרי סעיף 46א יבוא:
5

״מתן מידע לציבור

46ב קופת חולים תציב שלט בבל מרפאה ,במקום בולט ,ובו מידע
בדבר הנציב ובדבר האחראי לבירור תלונות החברים שמונה לפי
סעיף  ,28תפקידיהם ,סמבויותיהם והדרבים שבהן ניתן לפנות
אליהם; מידע באמור ייבלל גם בפרסום שיישלח לחברים אחת
לשנה; בסעיף זה ,״מרפאה״  -בהגדרתה בסעיף 29ב)ג()ו( .״
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הבנסת  -ו3ו ,מיום י״ט בשבט התשס״ז ) 7בפברואר  ,(2007עמי .64
ס״ח התשנ״ד ,עמי 56ו; התשס״ח ,עמי 08ו.

חוק בתי המשפט )תיקון מם׳  ,(48התשם״ח*2008-
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הראשונה ,בחלק אי ,בפרט ו ,אחרי ״;375״ יבוא ״377א)א();(5״.
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תיקון ה ת ו ס פ ת
הראשונה
תחולה
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הוגש בתב אישום על עבירה לפי סעיף 377א)א() (5לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,לפני
תחילתו של חוק זה ,וטרם התקיימה הקראת האישום לפי סעיף 43ו לחוק סדר הדין
הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו  ,יחולו על ההליך הוראות סעיף )37ב()ו( לחוק
העיקרי ופרט ו לחלק אי בתוספת הראשונה בנוסחה בסעיף ו לחוק זה
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התקבל בבנסת ביום ב״ב בשבט התשס״ח ) 29בינואר  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הבנסת 84 -ו ,מיום יי בבסלו התשס״ח ) 20בנובמבר  ,(2007עמי .50
ס״ח התשמ״ד ,עמי 98ו; התשס״ח ,עמי 73ו.
ס״ח התשל״ז ,עמי 226
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חוק מיםוי תשלומים בתקופת בחירות בתיקון מם׳  ,(4התשם״ ח*2008-
וי

בחוק מיסוי תשלומים בתקמפת בחשלת ,התש1קופ996ו )להללן  -שחוק העיקרי( ,בסעיף ו -
ו

)ו(

תיקון סעיף ו

אחרי ההגדר )הו(״משאלחםר״ייבהוהאג:דרה ״משלם״ יבוא:
״״נער״  -בהגדרתו בחוק עב ודת הנוער ,התשי״ג953-ו ;
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״הפקודה״  -פקודת״ המפסקוהדבהנ״ס ה;-״פ;קודת מס הבנסה ;״;
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)(2
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בהגדרה ״תש)ל2ו(ם״ ,בהמגקדורםהה״סתבושלםוהם״נ,קובבמקבוהםיבהוסאבו״0ם50ה,נ7קושבקבליהםי בחודאש״י0ם0״ 7,5שקלים חדשים״

2תיקון סבעיסףע2יף  2לחוק 2העיקברסיעי-ף  2לחוק העיקרי -
)ו(

תיקון סעיף 2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)או( על אף הוראות סעיף קטן)או)ו( ,יראו תשלום שניתן למקבל שהוא נער
בהבנסת עבודה ,במבהשבמנעסות הע בבוסדעהי,ףב)2מ(2שמלעפוקתודהה,ב סויעיחוףל2ו)2ל(גבליפהק והדוהר,אוויתח וסלוע ילףגביה הוראות
64ו לפקודה;״;
64ו לפקודה;״;

)(2

בסעיף קטן )ב()(2,אחרביס״עמיקףבקל״טןי)בבו(,א״אחשראיינ״ומנקעברל״״ יבוא ״שאינו נער״

3תחולההחוק העיקרי 3,בנוסהחוח ובקחוהקעיזקה,ר י,יחבונלוסעחלו תבשחולוקםזהב,תיקחופלתעבלחתירשולתו,םבבהגתדקורפתתה בחסיעריוףת,ו בהתגחדורלתהה בס
לחוק העיקרי ,לגבי בחירות שירע רבו בביום תחי לתי של חוק זה ואילך.
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