רשומות

ספר החוקים
בי באדר בי התשס״ח

2137

 9במרס 2008
עמוד

חוק ה ת כ נ י ת ל ה ג ד ל ת ג מ ל א ו ת ה ב ט ח ת ה כ נ ס ה ל ק ש י ש י ם נזקקים ולסיוע לניצולי ש ו א ה )תיקוני חקיקה(,
התשס״ח2008-
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ת י ק ו נ י ם עקיפים:
חוק ה ב ט ח ת ה כ נ ס ה  ,ה ת ש מ ״ א  - 1 9 8 0 -מסי 32
חוק ה ט ב ו ת לניצולי ש ו א ה נזקקים ,התשס״ז - 2007-מסי 2
חוק ל מ נ י ע ת א ל י מ ו ת ב מ ש פ ח ה )תיקון מסי וו( ,ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -
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תיקון עקיף:
חוק מ נ י ע ת ה ט ר ד ה מ א י י מ ת  ,ה ת ש ס ״ ב  -ו 2 0 0
חוק כלי ה י ר י ה )תיקון מסי 5ו( ,ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -

244

תיקון עקיף:
חוק חוקרים פרטיים ו ש י ר ו ת י ש מ י ר ה  ,ה ת ש ל ״ ב  9 7 2 -ו  -מסי 4
חוק דמי מ ח ל ה ) ה י ע ד ר ו ת ב ש ל מ ח ל ת ילד( )תיקון מסי  ,(8ה ת ש ס ״ ח 2 0 0 8 -
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חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנםה לקשישים נזקקים ולסיוע
לניצולי שואה )תיקוני חקיקה( ,התשם״ח*2008-
פרק אי :מטרה
מטרתו של חוק זה להגדיל א ת גמלאות הבטחת הכנסה לשם שיפור מצבם הכלכלי של
קשישים נזקקים ,ולקבוע הסדרים לסיוע לניצולי שואה .

מטרת החוק

פרק בי :הבטחת הכנסה
תיקון חוק ה ב ט ח ת
ה כ נ ס ה  -מסי 32

2

תיקון חוק ה ב ט ח ת
הכנסה  -תחילה
ותחולה

3

תיקון חוק הטבות
לניצולי ש ו א ה
נזקקים  -מסי 2

4

בחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א980-וי )להלן  -חוק הבטחת הכנסה( ,בתוספת השניה,
במקום טור אי יבוא:
״טור א׳
מי שהגיע לגיל הפרישה ומי שמקבל קצבת זקנה ,שאירים או תלויים
לפי חוק הביטוח
א ם מלאו לו  80שנים

א ם טרם מלאו לו  80שנים

28. 8%

30. 8%

42.6%

45.6%

52.7%

55.7%

62 8%

65.8%

 47 6%פחות הסכום הבסיסי לילד

 50 6%פחות הסכום הבסיסי לילד

 57 7%פחות הסכום הבסיסי לילד

 60 7%פחות הסכום הבסיסי לילד

 47 6%פחות הסכום הבסיסי לילד

 50 6%פחות הסכום הבסיסי לילד

 57 7%פחות הסכום הבסיסי לילד

 60 7%פחות הסכום הבסיסי לילד״

תחילתה של התוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה ,כנוסחה בפרק זה ,ביום כ״ה
באדר בי התשס״ח ) ו באפריל  ,(2008והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור
ואילך.
פרק גי :סיוע לניצולי שואה
בחוק הטבות לניצולי שואה נזקקים ,התשס״ז) 2007-להלן  -חוק ההטבות( -
2

)ו(

בשם החוק ,המילה ״נזקקים״  -תימחק;

)(2

בסעיף ו -
)א(

ההגדרות ״ניצול שואה נזקק״ ו״הטבה״  -יימחקו;

)ב(

לפני ההגדרה ״השכרה ציבורית״ יבוא:
״״ההסכם עם גרמניה״  -ההסכם שנחתם ביום י״ב בתשרי התשנ״ג )9
באוקטובר 992ו( ,בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועידת
התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה**;״;

* התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר א׳ התשס״ח ) 3במרס  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,358 -מיום י״ד בשבט התשס״ח )ו 2בינואר  ,(2008עמי .346
ס״ח התשמ״א ,עמי  ;30התשס״ח ,עמי ו.20
ס״ח התשס״ז ,עמי  ;47התשס״ז ,עמי .375
** העתק ההסכם מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.
ו

2
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)ג( אחרי ההגדרה ״מחוסר דיור״ יבוא:
״״מענק שנתי לפי חוק זה״  -אחד מאלה:
) (1קצובת הבראה ונופש ולפי סעיפים )3ב() (2או  ,(1)4ולגבי ב(צול
שואה נזקק כמשמעותו בסעיף )5א(  -בתוספת מענק הטבות לפי
סעיף )5א();(1
) (2מענק הטבות )לפי סעיף 5א)ב();(2
״מענק שנתי לפי דין אחק״  -מענק הטב :ות לפי סעיף  6הטוק מעמד ותיקי
מלחמת העולם השניה ,התש״ס ,200 0-או מתנק הטבות לפי סעיף
17א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ״ב-
;1992
3

4

״קצבה בשל רדיפות הנאצים״  -אחת מאלה:
) (1קצבה חודשיו; המשובמת ועל ידי הרפובליקה הפדרלית של
גרמניה בשל רדיפות היאצים ,בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים
);**(BEG
) (2קצבה חודשיו :המשולמת לפי הה סכם וגלם גרמניה;
) (3קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת לחוץ אחרת בקשר עח
רדיפות הנאצים ועוזריהם;
) (4תגמול חודשי המשולמ לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;
) (5תגמול חודשי המשולם מכוח פרק אי לחוק ההסדרים במשק
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התהציה לשנת ) (2001תיקבן,
ביטול והתליה של חקיקה ושמקורה בה צקית חוק פרטיות( ,צתשס״א-
;2001
5

) (6קצבה חודשיות אחרת המשולשת בקשר עם רדיפות הנאצים
ועוזריהם ,שקבע השיר באישור ועדת העריבה הקליטה דתתפוצות של
הכנסת״;
הכנסת״;
)ד( אחרי ההגדרה ״הראשות המהסמכת״יבוא:
״״תגמול חד־פעמי ״לניצולי מחנות ומטאנת״ ל -אחד מאלה:
) (1תגמול חד־פעמי לפי סעיף 1ו) (1)(1לחוק הגרמני להקמת קרן
״זיכרון ,אחריות ועתיד״ מיום אי באב התש״ס ) 2ב אוגוסט (2000
)להלן  -החוק הגר )מלניהלןה-קמהתחוהקקרהןג(*ר*;מני להקמת הקרן(**;
) (2תגמול חד־פעמי לפי סעיף  (2))1 )2מחוק האוסטרי (להקמת הקרן
״לפיוס ,שלום ושיתוף פעו לה״ מ יום ט״ז בתמלז התש״ס ) 19ביולי
) (2000להלן  -החו0ק0ה20א(ו)סלטהרילןל-הקהמחותקההקארןו(ס**ט*;רי להקמת הקרן(**;
) (3תגמול חד־פעמי ששולם בידי ועידת התביעות דה חומריות של
יהודים נגד גרמניה ,במימםן הק רן מאמו רה בפס קה ) ,(2לניצול שואה
שעבד בעבודת פרך;
״הוועדה״  -ועדת העליה הקליטה וההעוצות של הכנסת;״;

ס״ח התש״ס ,עמי 78ו.
ס״ח התשנ״ב ,עמי .205
ס״ח התשס״א ,עמי .236
*** העתק החוק מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו
3

4

5
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)(3

במקום סעיפים  2עד  5לחוק ההטבות יבוא:

״החלטה בדבר
זכאות

2

)א( הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי חוק
זה ,תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי
הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים  5 ,4 ,3או 5א
)ב( לבקשה כאמור בסעיף קטן )א( יצורף טופס ויתור על
סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת
ההטבות לפי סעיפים  5 ,4 ,3או 5א ,והסכמה לקבלת מידע
כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ,
בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.

הטבות לניצול ש ו א ה 3
ש ש ה ה במחנה ריכוז,
בגטו או במחנה
ש ע ב ד ו בו בעבודת

)א( אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ,שמתקיימים בו כל
אלה ,זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן )ב(:
)ו( הוא קיבל תגמול ח ד ־ פ ע מ י לניצולי מחנות
וגטאות ,או שהתקיים בו אחד מאלה:
)א( היה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות )ו( או
) (2להגדרה ״תגמול חד־פעמי לניצולי מחנות
וגטאות״ ,אם היה מגיש בקשה לקבלת התגמול
עד המועד האחרון שנקבע לכך בחוקים המנויים
באותן פסקאות;
)ב( הוא ש ה ה במחנה או בגטו ,שהוכר לפי
ההסכם עם גרמניה ולא הוכר לפי סעיף וו)ו()ו(
לחוק הגרמני להקמת הקרן או לפי סעיף )2ו()(2
לחוק האוסטרי להקמת הקרן;
) (2הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים,
והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה
שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת
גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע
לניצולי שואה )תיקוני חקיקה( ,התשס״ח) 20 08-להלן
 יום תחילת התיקון(;6

)(3

הוא אינו מקבל קצבה שהיא אחת מאלה:
)א( תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה
בנאצים ,התשי״ד954-ו ;
7

)ב( קצבה חודשית אחרת המשתלמת מאוצר
המדינה ,שקבע השר באישור הוועדה;
) (4הכנסתו ושווי רכושו אינם עולים על ההכנסה
ושווי הרכוש השוללים א ת הזכאות לתשלום קצבה
לפי ההסכם עם גרמניה
)ב( ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף
קטן )א( הן כמפורט להלן:

ס״ח התשס״ח ,עמי 236
ס״ח התשי״ד ,עמי 76
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)ו( קצבה חודשיו; מא וצר המדינה בסכום של ,000ו
שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן במועמום
ובשיעורים שבהם מעודכן התגמול האמור בסעיף 4
לחוק נכי רדיפות הנאצים; ב פסקה זו ,״עדכון״ ב עדכהן
הנובע משינוי במהד או משינוי במשכורת כאמור
בהגדרה ״השכר הקובע״ בסעיף ו)ר!( לחוק נ כי רדיפות
הנאצים;
הנאצים;
) (2קצובת הבראה ונופש בעד בשבעה ימים בסכום
שיקבע השר; הקצובה לפי פסקן ה זו תשולם מאוצר
המדינה ב־ו בינואר מזיל כל שנה;
) (3הנחה בארנונה בשיעורים ולפי ההללים והתנאים
שבהם היא ניתנת למקבל תגמול חודשי לפי תוק נכי
רדיפות הנאצים ,ברשות המקומית שבה מתגורר
הזכאי;
הזכאי;
) (4פטור מתשלומי ה א ג ר ה בעד החזקת נמק לוט
טלוויזיה לפי חוק רשות השידור ,התשכ״ה965-ו ;
הפטור לפי פסקה זוהיפינטותרן גלםפיאפםס קהזהכזוא וייתנתהןי גאםר קא םש לה
אחד מבני הזוג המאתגחודררמיבםניבהאזוותגההימחתיגדותר רדייםורבאשובתה
נמצא מקלט הטלווינזימהצא מקלט הטלוויזיה
8

הטבות לניצול ש ו א ה 4ה ט
ה
המקבל ק צ ב ה לפי
ה ה ס כ ם עם גרמניה ה

אזרח ישראלי שהוא ותושב ישראל ,המקבל קצבה חודשית
לפי ה ה ס ם עם גרמניה זכאי להטבות כמפ ורט להלן ,ובלבד
שאינו מקבל קצבה כאמור בפסקאות) (4ו־) (5להגדקה ״קצב ה
בשל רדיפות הנאצים״ לאו קצבה האחרות םשל רדיפות החאצ ים
ועוזריהם ,שקבע השר באישור בוו עדה ,ולא קיר :ל וקצבה
כאמור בעד התקופה ואו חילק ה ש ת ח י ל ת ה ביום תחילת
התיקון:
התיקון:
)ו( קצובת הבראה ונופש כאמור בסהיף )3ב();(2
ה

)(2

הטבות לניצול ש ו א ה 5ה
נז
נזקק

הנחה בארנונ)ה( 2כאמהונרחבהסבעיאףרנ3ו)נבה()3כ(;אמור בסעיף )3ב()3

) (3פטור מתשלומי האגרה בעד להחזקה בקלט טלוויזיה,
כאמור בסעיף )3ב()4כ(אמור בסעיף )3ב()(4
)לנאי(צולבשלויאלהגר5וע מה)ואר(או תב לסיעליגפריוםע3מו־הו,4ראהוזכתאסיעליפהיטםב ו3תו ־ל,4פי
אחד מהסעיפים האמורים ,אשיר מםבל גמליה ל פי חו ק הבט חות
הכנסה ,התשמ״א980-נ )בסעיף זה  -ניצול שבאה נזקק( ,זכצי
גם להטבות כמפורט להלן:
9

)ו( מענק הטבות בסכום נשל 0טב 4,שקלים חדש0ם,
שישולם מאוצר השמידישנולהםב־מואוביצנרו אהרמדשינלהכלב ־וש נבהי;נ
הסכום האמור יעודכן ב־ו בדצמבר ושל כבל ושנה לפי
שיעור השינוי במדד המחירים לצ רכן שפהסמה יהל שכה
המרכזית לסטטיסטהקה ,לאחרונה לפני יום העדכון,
לעומת המדד שפרסמה לאחרדנה לפני דהו בדצמבר
של השנה הקודמת;של השנה הקודמת;
ס״ח התשכ״ה ,עמי 06ו.
ס״ח התשמ״א ,עמי 30
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) (2אם הוא זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד
הבינוי והשיכון  -תוספת בשיעור של 0%ו מסכום
הסיוע שהוא זכאי לו
)ב( שר הבינוי והשיכון ,בהסכמת השר ,יקבע הוראות,
במסגרת שטח הפעולה של משרדו ,בדבר מתן עדיפות לדיור
בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור ,וכן
לזכאים כאמור בסעיף 5א
)ג( השר לקליטת העליה ,בהסכמת השר ,יקבע הוראות,
במסגרת שטח הפעולה של משרדו ,בדבר מתן עדיפות לדיור
בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור ,וכן
לזכאים כאמור בסעיף 5א
ה ו ר א ה מיוחדת
לעניין הטבות לניצול
ק
'
ש ו א ה

ש מ ת

5א.

)א(

אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל ,שאינו זכאי להטבות

הקבועות בסעיף  3או  ,4וזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת
הכנסה ,התשמ״א980-ו ,ומתקיימים בו כל אלה ,זכאי להטבות
המפורטות בסעיף קטן )ב(:
)ו( הוא קיבל תגמול חד־פעמי לפי החוק הגרמני
להקמת הקרן ,למעט יורש של ניצול שואה שקיבל
תגמול לפי החוק האמור;
) (2הוא אינו מקבל קצבה כאמור בפסקאות ) ו((4) ,(2) ,
או ) (5להגדרה ״קצבה בשל רדיפות הנאצים״ ,והוא לא
קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה
ביום תחילת התיקון;

י י מ י ם

בו ת נ א י ם מסוימים

) (3הוא אינו מקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי
המלחמה בנאצים ,התשי״ד954-ו.
)ב( ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף
קטן )א( הן כמפורט להלן:
)ו(

)(4

)(2

מענק הטבות כאמור בסעיף )5א()ו(;

)(3

סיוע בשכר דירה כאמור בסעיף )5א() (2״;

אחרי סעיף  6לחוק ההטבות יבוא:

״תקופת הזכאות

)(5

פטור מתשלומי אגרה כאמור בסעיף )3ב();(4

6א

מי שהוחלט לגביו לפי סעיף  2כי מתקיימים בו תנאי הזכאות
לקבלת ההטבות לפי סעיפים  5 ,4 ,3או 5א ,זכאי להטבות אלה
בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים ,החל
ב־ו בחודש שבו הגיש א ת הבקשה לפי סעיף  ,2ולגבי מענק
שנתי לפי חוק זה ,הנחה בארנונה כאמור בסעיפים )3ב()(3
או  ,(2)4ופטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה
כאמור בסעיפים )3ב() (3)4 ,(4או 5א)ב()ו(  -החל ב־ו בינואר
של השנה שבה הגיש את הבקשה ״;

בסעיף  7לחוק ההטבות -
)א( האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו ,המילים ״ניצול שואה נזקק״  -יימחקו ,ובסופו
יבוא ״בסעיף קטן זה ,״הטבה״  -הנחה בארנונה לפי סעיפים )3ב() (3או  ,(2)4או
סיוע בתשלום שכר דירה לפי סעיפים )5א() (2או 5א)ב() (3״;
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אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

)ב(

״)ב( הזכאי למענק״)בש(נת יהלזפכיאיח ולקמזעהנ וקלשמנעתניקלשפניתחיולקפזיהדוילןמאעחנר,ק זשכנאתיירלקפי דין אחר ,זכאי
לאחד מן המענקים האמורים ,לפי הגבוה מבעיהם.״;
בסעיף  8לחוק ההטבות -

)(6

במקום כותרת השוליים יבואן ״אתסהר העברה ,ערבות ועיקולב;

)א(

)ב( בסעיף קטן )א( ,במקום ״זכות לאענק הטםות״ יתוא ״זכות להטבה״ ובס״פו
יבוא ״בסעיף זה ,״הטבה ״  -קצבה לפי סעיף )3ב()ו( ומעניק שנתי ליפי ח וק זהק ;
)ג( בסעיף קטן )ב( ,במקום ״מענק הטבות וששולם״ יבהא ״הטשה ששו לבמה״,
במקום ״מיום ששובם״ יבוא ״מי ום ששולמה״ ,במקום ״ממענק ההטבקת״ ״בוא
״מן ההטבה״ ובמקום ״לניטול השואה הנזקק ועל חשבון מענק העטבחת״ יבוא
״לזכאי לה על חשב״וןלזהכאהיטבלה״;על חשבון ההטבה״;
) (7בסעיף 8א לחוק ה הטבות ,במלום הרישה יבוב ״קצבה לפי סעיף )3ב()ו( ,קצבה
המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה ומעכק שנתי לפי ח וק זה ,לא ייחשבו כהכנס ה -״;
אחרי סעיף 0ו לחוק ההטסות י0וא:

)(8

״חובת דיווח לכנסת 0חא) .א( הנשר ידווח בכתב ,מדי חצי שנה ,לבו עדה ,על יישומו
ש ל וחוק זה ,ועל יישום החלטת הממשלה מס׳  2534מיום כ ה
בחשוון התשס״ח )4ב חבנשוובוןמבהרת7ש0ס0״(2ח ו)4ה חבלנוטבתמבהרמ7מ0ש0ל(2הומהסחילטת הממשלה מ
ו 294מיום וי בשבטו4ה9ת2שמסי״וחם )וי3ובבשינבוטארה 8ת0ש0ס2״(ח )3ו בינואר (2008
-

ו

ה

א

ר

ש

ת

ה

ע

)ב( דיווח ראשון כאמור בסעיף קטן )א( יימסר לוועדה )עד
ליום י״ב בתמוז התשס״ח) 5ו ביולי ה.(200
)ג( סעיף זה יעמוד־ בתוקפו עד תום שנתיים מיום והדיווח
הראשון כאמור בסעהירףאקשטוןן )כב(א״;מור בסעיף קטן )ב( ״;
)(9
,5

בסעיף וו לחולק ההבסות ,סע יף קקן)ב(  -בטלס
התחילתו של חוק התטבות ,כנוסחו בהרק זה ,ב־ ו סחודש שלאחר פרסומו )ל הלן

)א(

הוראות מעבר

והוראת ש ע ה
-

י

ו

ם

ה

ת

ח

י

ל

ה

(

-

י ו ם

ה

ת

ח

י

ל

ה

(

תחילה ,תחולה,

הוראות מעבר

והוראת ש ע ה

)ב( מי שערב יום התח ימיה היה מוכר בידי ההשות המוסמכת כמי שמ תקיימים ב ו כל
התנאים הקבועים בפסקאות )ק( עד ) (4להקדרה ״ני צול שואה נזקה״ ,שבסעיף  1לחוק
ההטבות ,כנוסחו ערב יום התננוסח ,יחוללו עליה החראות אללה ,לפי העריץ:
)ו( לגבי מי שמקבל ק צבה לפי ההסכם עם גרמני ה ה ירא ו אותו ,החל ביורם
התחילה ,כמי שניתנה לגבע החלטה בנדי הרשות המוסמכת לפי סתיף  2לחוק
ההטבות ,כנוסחו בהרק זה ,כי מתקי ימים בו התנאים האמורים הסעיף  4רישה
לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,בלא צו רך בהגשת בקשה חדשה ,אלא א ם
כן מצאה הרשות המוסמכת כי שא מתקיימים בו התנאים כאמםר א ו כי וחדל
להתקיים בו תנאי למתהנתאקי יםםאבלוה;תנאי מתנאים אלה;
) (2לגבי מי שאינו מקבל קצ בה לפי ההסכם עם גרמניה  -יסאו אותו ,החל ביום
התחילה ,כמי שניתנה לגבהו החלטה בנדי הרשות המוסמכת לפי סתיף  2לחוק
ההטבות ,כנוסחו בפהרהקטזבהו,ת,כ יכנמותסקחיוי מביפםר קב וז ה,תכניאימםתקהייאממיוםר יבםו בהסתעניאףי3ם) אה(אלמחוורקים בסעיף )3א( לח
ההטבות ,כנוסחו בפרק זבה ,בלא צורך בהקשת בקשה חדשה ,אלא אם כן מצאה
הרשות המוסמכת כי לא מתקיימים בו התנאמת כאמור או כי חדל להתקיים בו
תנאי מתנאים אלה;תנאי מתנאים אלה;
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) (3לגבי מי שאינו מקבל קצבה לפי ההסכם עם גרמניה ולא מתקיימים בו
התנאים האמורים בסעיף )3א( לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה  -יראו אותו,
החל ביום התחילה ,כמי שניתנה לגביו החלטה בידי הרשות המוסמכת לפי
סעיף  2לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,כי מתקיימים בו התנאים האמורים
בסעיף 5א)א( לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,בלא צורך בהגשת בקשה חדשה,
אלא אם כן מצאה הרשות המוסמכת כי לא מתקיימים בו התנאים כאמור או כי
חדל להתקיים בו תנאי מתנאים אלה
)ג( על אף הוראות סעיף קטן )א( -
)ו( מי שמתקיים בו אחד מאלה ,זכאי לקצבה חודשית לפי סעיף )3ב()ו( לחוק
ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,בעד התקופה שתחילתה ביום י״ט בתשרי התשס״ח
)ו באוקטובר  ,(2007וכל עוד מתקיימים בו התנאים לקבלת ההטבות האמורות
בסעיף )3א( לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,וזאת על אף הוראות סעיף 6א לחוק
ההטבות ,כנוסחו בפרק זה:
)א( מתקיים בו האמור בסעיף קטן )ב();(2
)ב( הוא הגיש בקשה לפי סעיף  2לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,לקבלת
ההטבות האמורות ,עד יום די בטבת התשס״ט )ו 3בדצמבר  ,(2008או
שהגיש בקשה כאמור לאחר מועד זה וקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו
שבשלהם נמנע ממנו להגיש א ת הבקשה עד המועד האמור ,והרשות
המוסמכת החליטה לגביו ,לפי הוראות סעיף  2האמור ,כי מתקיימים בו
תנאי הזכאות לקבלת ההטבות האמורות;
) (2מי שמתקיים בו אחד מאלה ,זכאי לקבלת הנחה בארנונה ,לפטור מתשלומי
אגרה או לקבלת מענק הטבות ,לפי סעיפים )3ב() (3ו־) (2)4 ,(4ו־) (3או )5א()ו(
לחוק ההטבות ,כנוסחם בפרק זה ,לפי העניין ,בעד התקופה שתחילתה ביום
כ״ג בטבת התשס״ח )ו בינואר  ,(2008וכל עוד מתקיימים בו התנאים לקבלת
הטבה כאמור:
)א( מתקיים בו האמור בסעיף קטן )ב()ו( או ) ,(2לפי העניין;
)ב( הוא הגיש בקשה ,לפי סעיף  2לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,לקבלת
הטבה כאמור ,עד יום די בטבת התשס״ט )ו 3בדצמבר  ,(2008והרשות
המוסמכת החליטה לגביו ,לפי הוראות סעיף  2האמור ,כי מתקיימים בו
תנאי הזכאות לקבלת ההטבה;
) (3מי שמתקיים בו אחד מאלה ,זכאי לפטור מתשלומי אגרה או לקבלת מענק
הטבות לפי סעיף )5א()ב()ו( או ) (2לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,לפי העניין,
בעד התקופה שתחילתה ביום כ״ג בטבת התשס״ח )ו בינואר  ,(2008וכל עוד
מתקיימים בו התנאים לקבלת ההטבות כאמור:
)א( מתקיים בו האמור בסעיף קטן )ב();(3
)ב( הוא הגיש בקשה ,לפי סעיף  2לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק זה ,לקבלת
הטבה כאמור ,עד יום די בטבת התשס״ט )ו 3בדצמבר  ,(2008והרשות
המוסמכת החליטה לגביו ,לפי הוראות סעיף  2האמור ,כי מתקיימים בו
תנאי הזכאות לקבלת ההטבה;
) (4מי שזכאי למענק הטבות לפי סעיפים )5א()ו( או 5א)ב() (2לחוק ההטבות,
כנוסחם בפרק זה ,בעד שנת  ,2008אינו זכאי למענק הטבות לפי סעיף  5לחוק
ההטבות ,כנוסחו ערב יום התחילה ,בעד אותה שנה;
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) (5תחילתם של סעיפי ם )3ב() (2ו־4ל ו( לחוק ההטב(ת ,כנוסחם בפרק זה ,ביום הי
בטבת התשס״ט )ו בינואר ה00ש(; לא תשולם קצובת הבראש ונופש ולפי הסעיפים
האמורים בעד התקוהפאהמ ורשיקםד מבעהדליהותםקותפחיהלשתקםדמה ליום תחילתם
)ד( בשנת  2008יקראו א ת סעיף )5א()ו( לחוק ההטבות ,כוו סחו ב פרק זה ,כך שבמקום
״ב־ו בינואר של כל בשנה״ יבוא ״ב־ו באפריל 2008״.
)ה( בסעיף זה ,״ה)ההס(כםבעסםע יגףר זמנה,י ״ה״הוה״סהכרםשועתםהגרמומנסימהכ״תו״ה-רכשהוגתדרהתמוםסבמסכעתי״ף-וכלהחוגקד ר
ההטבות ,כנוסחו בפהרהקטזבוהת ,כנוסחו בפרק זה
6

ה ס

)א( בסעםף זה ,״האסד ר הזמני״  -הסדר למתן הטבה לניצולי שואה וכאום יוצאי
מחנות וגטאות ,לפי החלטת הממשלה מסי  2898מיום כ״ח בטבת התשס״ח )ח בינבאר
(2008
( 2 008

או

ב

מ

ח נה

)ב( תוקף ההסדר ה(מני יפוג ההם התחילה .

הסדר ז ני
לת ש לו ם ל ני צ ו לי
שו א ה ש שה ו
במחנה ריכוז ,בגטו
או במחנה ש ע ב ד ו
בו בעבודת פרך
א

ת
ת

״

ס

ס

״

ח
ח

ב

)6

)6

אר
י נו
ינואר
ב

)ג( מי שהוכר לפי!(;הסדר הזמכי כזכאי להטבה ,יראו אותו ,החל היום התחילה ,כמי
שמתקיימים בו התנשאמיתםקיהיאמימוםריבום הבסתנעיאףים) 3הא(אלמוחרויקםהבהסטעביוףת) 3,כא(נולסחוקבהפרהקט זבוה,ת ,בכלנאוס
צורך בהגשת בקשה לפי סעיף ת בחוק ההטבסת ,כ2וסחו בהרק זה ,אלא אם בכן מצאה
הרשות המוסמכת כהירלשואתמהתקמיויסממיכםתבוכ יהלתאנאמיתםקיכיאממיוםר באווהכית נחאדילם לכהאתמוקיריםאובוכיתחנדאיל
מתנאים אלה; לעניימןתזנה,א י״םהראלשוה;ת להעמנוייסןמזכה,ת״ה-רכשוהגתדהרמתוהסבמסכעתי״ף) 5-כה(הגדרתה בסעיף )5
)ד( שולמו לזכאי )דה(טב ושתולפמיו להזהכסאידרההטזבמונתי ,לפאי יהשהוסלדמור להוז מאנוי,תןלאה יהטשובולתמ,ו ל ופיאחוותקן
ההטבות ,כנוסחו בפהרהקטזבוה,ת,בכענדו סאוחותבהפתרקוזפה ,בעד אותה תקופה
)ה( הרואה א ת עצמו נ פגע כלה חלטה שניתנה מכוח ההסדר הזמני רשאי לערור הלינה
לפני ועדת עררים ,ויחולו הוראות סםיף  6לחוק ההטב וסת; נפתח הליך בבית מ נשפט בעניין
החלטה כאמור לפני יום התחילה ,יעביר בית תחישפט א ת הדיון בהליך טאמו ר לוועבת
העררים בהתאם להוראות סעיף א האמור ,אתא אם כן החליט אחרת.
)ו( הוראות סעיף 8א לחוק ההטבות ,כנוסחו בפרק בה ,יחנלו גם על הטבה שניתנה
לפי ההסדר הזמני לפי ההסדר הזמני
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

רוני ב ר ־ א ו ן
שר האוצר

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים
החבררתיים

שמעון פרס

דליה א יציק

נשיא המדינה

יושבת ראש שכנכת
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חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מם׳  ,(11התשם״ח*2008-
תיקון סעיף 4

ן,

תיקון חוק מניעת

2

בחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ״א-ו99וי ,בסעיף  ,4אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו הגנה אלא לאחר שנתן למבקש או לבא
כוחו הזדמנות להשמיע א ת טענותיו בעל פה ,אלא אם כן ראה שמתקיימות נסיבות
חריגות ומטעמים שיירשמו,״

הטרדה מאיימת

בחוק מניעת הטרדה מאיימת ,התשס״ב-ו , 200בסעיף  ,7אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
2

״)ה( בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת אלא לאחר
שנתן למבקש או לבא כוחו הזדמנות להשמיע א ת טענותיו בעל פה ,אלא אם כן ראה
שמתקיימות נסיבות חריגות ומטעמים שיירשמו ״
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
ו

2

דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר אי התשס״ח ) 4במרס  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת 98 -ו ,מיום ט״ו בשבט התשס״ח ) 22בינואר  ,(2008עמי 25ו,
ס״ח התשנ״א ,עמי 38ו; התשס״ח ,עמי ו,3
ס״ח התשס״ב ,עמי ,6

חוק כלי היריה )תיקון מם׳  ,(15התשם״ח*2008-
תיקון סעיף ו

בחוק כלי היריה ,התש״ט949-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו ,ההגדרה ״שעת
חירום״  -תימחק

תיקון סעיף 4

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום ״או 0וא״ יבוא ״0וא או 0וג״,

תיקון סעיף 5

בסעיף )5ב() (4לחוק העיקרי ,במקום ״או 0וא״ יבוא ״0וא או 0וג״,

ה ו ס פ ת סעיף 5ד

אחרי סעיף 5ג לחוק העיקרי יבוא:

ו

״רישיון מדריך ירי

תיקון סעיף 0וג

5

5ד,

)א( לא יכשיר אדם ,לא ידריך ולא יאמן ,אדם אחר ,בשימוש
בכלי יריה ,אלא על פי רישיון ,במטווח קליעה שניתן לגביו
רישיון לפי סעיף  7או במקום אחר שנקבע ברישיונו ,והכל
בכפוף להוראות סעיף 7ח ובהתאם לתנאי הרישיון
)ב( שר הפנים רשאי ,לאחר התייעצות עם השר לביטחון
הפנים ,לקבוע סוגים שונים של רישיונות לפי סעיף זה ,לסוגים
שונים של הכשרה ,הדרכה או אימון ״

בסעיף 0וג לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן )ב( ,במקום ״מועסק מהמועסקים״ יבוא ״לבעל רישיון לפי סעיף
קטן )ג( המועסק״ ובסופו יבוא ״ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא
מועסק,״;

*
ו
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התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר אי התשס״ח ) 4במרס  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,342 -מיום טי בכסלו התשס״ח )9ו בנובמבר  ,(2007עמי ,226
ס״ח התש״ט ,עמי 43ו; התשס״ז ,עמי ,67
ס פ ר ה ח ו ק י ם 37ו ,2בי ב א ד ר בי ה ת ש ס ״ ח 9, 3,2008 ,

במקום סעיף )ק2ט(ן )ג(בימבקווא:ם סעיף קטן )ג( יבוא:

)(2

״)ג( רשות מוסמכת רשאית לתות לאדם רישיון לשאר; ולה חזיק כלי יריה על
פי תעודת הרשאה שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן )ב( ,ובלבד
שנתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף ווה ,בשינוי ים עמחויבי ם ,״
בסעיף וו לחוק העיקרי ,ב נלקן ום פסקה )ק( יבוא:

,6

תיקון סעיף וו

״) (2לצורך סעיפים!  3עד 110־  -פעיד רי שוי עלי פי המלצת קצין משטרה בכיר ,כהגדרתו
בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל״א-ו97ו , ,שהוסמך לכך בודי המפקח הכללי
של המשטרה ״
של המשטרה ״
2

7י

בסעיף ווב)א( לחוק העיקרי ,במק ום ״קכלי יריה ״ יבוא ״לפי חוק זה״,

תיקון סעיף ווב

8י

בסעיף 2ו)גו()ו( לחוק העיקרי ,במק ום ׳׳וו))(2א(״ יבוא ״וו )2ו״.

תיקון סעיף 2ו

9י

בסעיף 7ו לחוק העבקרי ,המילים ״או העוב ר עבירה על פי וחבק זה בש עת חירום״ ז-

ותיקון ס עיי! 7ו

יימחקו
 0ו

,

יימחקו

בסעיף ו 2לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן )ב( ,במקבם ״ושר ה משטרה״ יבוא ״רהשר לביטחין הפ״ום״;
)(2

תיקון סעיף ו2

אחרי סעיף ק )טן)( 2ב( יאבחוראי :סעיף קטן )ב( יבוא:
״)בו( שר הפנים רשאי ,לאחר התייעצות עם השר לביטחון עפנים ובאישור
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,סבבבה הוראות בענייקים כהפורט להלן,
ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגרם מסוימלם ושל ריישיונות
או תעודות הרשאהאול פתיעחוודוקתזה,ה רלשפיאהעלניפין:חוק זה ,לפי העניין:
)ו( תנאי הכשירות וההכש רה שנדרשים ממבקש רישיון א ו תעודת
הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש א ת חידושם )בפס קה זו  -המבקש(,
לרבות בחינות מקצועיות שעל הממקש לעמוד עהן ,וכן תנאים למתן פטור
מתנאי הכשירות וההכשרה ששקבעו כאמור;
)(2

חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי!חודו זה;

) (3חובות דיווח לרשות מבסמדת ,שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חול זה
בעניינים שיקבע שר היפנים ,ואופב הדיווח כאמ ורא;
) (3בסעיף קטן )ג( ,אח רי ״עייר האוצר״ יבוא ״ובאישור ועדת ה פנים ושגרת הסביבה
של הכנסת״ ,ואחריש״לבעהדכנמסתןת״,ר יושאיחוןר יל״פביעחדו קמזתןה״ריבשויאון״ולבפיע דח והקגזשהת״ יעברוראע״ולבהעחדלהטגתש
רשות מוסמכת לפירסשעויתף 2מוו)סגומ(״כ;ת לפי סעיף 2ו)גו(״;
בסעיף קטן )ד()(4,במקבוסםע״יףש רקטהןמ)דש(,טרבהמ״קיובםו״אש״רההשרמשלבטירטהח״ויןבוהפאנ״יםה״שר לביטחון הפ

)(4

ו!ק בחוק חוק רים  £1רטיים ושירותי שמירה ,התשל״ב2 -ש9ו  ,בסעיף 9ו ,אחרי וסעיף קטן )א(
יבוא:
יבוא :
3

פ ר טי י ם ו
ש מ ירה

ש

-

י

מ

ר

ות י

ס י 4

תיק ון חוק חוקרים
פרטיים ושירותי
ש מ י ר ה  -מסי 4

״)או( לא יינתן רישיון לאדם לקתם משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שאורה,
אלא אם כן הפקיד אלבות ב נקאהת או ערובה מתאימה אחרת)הסעיף ימ  -ערובה( ,אע
ביטח את עצמו ואת השומרים המועסקים עמ ידי ו אצל מבםח ,לשם הבטחות פיצויו
של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של שומרים באמור לשורותי שמירה;
שר המשפטים ,לאחשררההתמיישעפצטויתם,עלםאהחמרפהקתחי,ייעקצבועת העוםראהומתפלקעחנ,ייןקבערעובהוה,ראלורתב ולתענסיויגן

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש 7ו ,עמי ,390
ס״ח התשל״ב ,עמי  ;90התשס״ח ,עמי 7ו,2
ס פ ר ה ח ו ק י ם 37ו ,2בי ב א ד ר בי ה ת ש ס ״ ח 9, 3,2008 ,
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הערובה ,תנאיה ,סכומיה ,דרכי הפקדתה ,שינויה ,נוסחה ,מועדים להמצאתה ,חילוטה
והשימוש בכספי החילוט וכן הוראות לעניין ביטוח ,לרבות סכומי הביטוח המזעריים
ופרטי הביטוח ,ורשאי הוא לקבוע כאמור הוראות שונות לסוגי שמירה שונים; בסעיף
קטן זה ,״מבטח״ ,״מפקח״  -כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,
התשמ״א-ו98ו ,״
4

תחילה

.12

תחילתו של חוק זה  30ימים מיום פרסומו )בחוק זה  -יום התחילה(

הוראות מעבר

.13

)א( מי שהיה ,ערב יום התחילה ,מדריך ירי כהגדרתו בתקנות כלי היריה )הכשרה
למתן רישיון ולחידושו( ,התשנ״ב992-ו  ,יראו אותו כבעל רישיון לפי סעיף 5ד לחוק
העיקרי ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה ,עד מועד פקיעת התוקף של רישיונו

תקנות ראשונות

.14

5

)ב( מי שהיה ,ערב יום התחילה ,בעל תעודת הרשאה לפי סעיף 0וג)ב( לחוק העיקרי,
כנוסחו ערב יום התחילה ,יראו אותו כבעל תעודת הרשאה וכבעל רישיון לפי סעיף
0וג)ב( ו־)ג( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,עד מועד פקיעת התוקף של תעודת
ההרשאה שברשותו
)א( תקנות ראשונות לפי סעיף ו)2בו( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף 0ו לחוק זה ,יובאו
לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך  60ימים מיום פרסומו של חוק
זה,
)ב( תקנות ראשונות לפי סעיף 9ו)או( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל״ב-
972ו ,כנוסחו בסעיף וו לחוק זה ,יותקנו בתוך 20ו ימים מיום פרסומו של חוק זה ,
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

מאיר שטרית
שר הפנים

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה
ס״ח התשמ״א ,עמי .208
ק״ת התשנ״ב ,עמי .668

4
5

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( )תיקון מם׳  ,(8התשם״ח*2008-
תיקון סעיף ו

ו

בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ״ג993-ו  ,בסעיף ו)ב( ,במקום ״2ו
ימים״ יבוא ״6ו ימים״,
ו

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

אלי ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ״ז באדר אי התשס״ח ) 4במרס  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,206 -מיום וי באדר אי התשס״ח )2ו בפברואר  ,(2008עמי 86ו,
ס״ח התשנ״ג ,עמי 34ו; התשס״ז ,עמי ,369
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