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.1

תיקון סעיף 92

.2
.3

בחוק החברות ,התשנ"ט—1999( 1להלן — החוק העיקרי) ,בסעיף — 1
()1

אחרי ההגדרה "מען" יבוא:
""מענק פרישה" — מענק ,תשלום ,גמול ,פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא
משרה בזיקה לסיום תפקידו בחברה;";

()2

אחרי ההגדרה "תזכיר" יבוא:
""תנאי כהונה והעסקה" ,של נושא משרה — תנאי כהונה או העסקה של נושא
משרה ,לרבות מתן פטור ,ביטוח ,התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר
שיפוי ,מענק פרישה ,וכל הטבה ,תשלום אחר או התחייבות לתשלום
כאמור ,הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור;".

הוספת סימן י'
לפרק שלישי
בחלק שלישי

בסעיף (92א)( )3לחוק העיקרי ,אחרי "מדיניות השכר" יבוא "והתגמול".
אחרי סעיף  118לחוק העיקרי יבוא:
"סימן י' :ועדת תגמול
מינוי ועדת תגמול

118א( .א) דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת
איגרות חוב ימנה מבין חבריו ועדת תגמול (בחוק זה — ועדת
תגמול).
(ב) מספר חבריה של ועדת תגמול לא יפחת משלושה ,כל
הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה והם יהיו רוב חבריה,
ושאר חבריה יהיו דירקטורים שתנאי כהונתם והעסקתם הם
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  244ובחברה ממשלתית
— בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  19לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה— ,1975לפי העניין; יושב ראש הוועדה
יהיה דירקטור חיצוני.
(ג) הוראות סימן ח' וסעיף (115ב) עד (ה) יחולו על ועדת
תגמול ,בשינויים המחויבים.

תפקידי ועדת
התגמול

118ב .תפקידיה של ועדת התגמול הם:
( )1להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי משרה,
כמשמעותה בסעיף 267א(א) ,וכן להמליץ לו ,אחת לשלוש
שנים ,בעניין אישור המשך תוקפה של מדיניות תגמול שנקבעה
לתקופה העולה על שלוש שנים ,כאמור בסעיף 267א(ד);
( )2להמליץ לדירקטוריון על עדכונה ,מעת לעת ,של מדיניות
התגמול ולבחון את יישומה;
( )3להחליט אם לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה
והעסקה של נושאי משרה הטעונות אישור של ועדת התגמול
לפי סעיפים  273 ,272ו–;275
( )4לפטור עסקה מאישור האסיפה הכללית ,כאמור בסעיף
(272ג".)3()1

*
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התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,677מיום כ"ז באדר התשע"ב ( 21במרס  ,)2012עמ' .742
ס"ח התשנ"ט עמ'  ;189התשע"ב ,עמ' .493
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אחרירביעי
הוספת פרק
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 267
העיקרי
אחרי
 267לחוק
סעיףא' .4
.4

בחלק שישי

קביעת מדיניות
תגמול לנושאי
משרה

הוספת פרק רביעי א'
בחלק שישי

משרה
לנושאי
תגמול לנושאי משרה
מדיניות
תגמולא':
מדיניות רביעי
"פרק רביעי א'" :פרק

מדיניות
חברתפרטית שהיא חברת
שהיאחברה
ציבורית או
חברהפרטית
דירקטוריוןחברה
חברה ציבורית או
267א( .א)
דירקטוריון
קביעת (א)
267א.
תגמול לנושאי
שלכהונה והעסקה של
תנאי
והעסקה
כהונהלעניין
מדיניות
תנאי
יקבע
לעניין
מדיניות חוב
משרה איגרות חוב יקבע איגרות
מדיניות התגמול) ,לאחר
התגמול) ,לאחר
(בחוק זה —
מדיניות
משרה —בחברה
(בחוק זה
נושאי
נושאי משרה בחברה
שהוגשו לו לפי סעיף
התגמולסעיף
ועדת לו לפי
שהוגשו
המלצות
התגמול
ועדתאת
ששקל
ששקל את המלצות
אישור האסיפה הכללית.
הכללית.
טעונה
האסיפה
התגמול
אישור
מדיניות
118ב(;)1טעונה
118ב( ;)1מדיניות התגמול

סעיףציבורית ,לפי סעיף
בחברה
הכלליתלפי
האסיפהציבורית,
באישור בחברה
האסיפה הכללית
(ב)
(ב) באישור
מאלה:יתקיים אחד מאלה:
קטן (א),
קטן (א) ,יתקיים אחד
באסיפה הכללית ייכללו
הכללית ייכללו
קולות הרוב
באסיפה
במניין
( )1במניין קולות()1הרוב
שאינם בעלי השליטה
השליטה
המניות
בעלי
בעלי
שאינם
המניותקולות
בעלי מכלל
רוב מכלל קולות רוב
באישור מדיניות התגמול,
אישיהתגמול,
מדיניות
באישורעניין
אישיאו בעלי
בחברה
בחברה או בעלי עניין
כלל הקולות של בעלי
במנייןבעלי
הקולות של
בהצבעה;
המשתתפיםכלל
המשתתפים בהצבעה; במניין
בחשבון קולות הנמנעים;
הנמנעים;
יובאו
קולות
האמורים לא
יובאו בחשבון
המניות
המניות האמורים לא
,276הוראות סעיף ,276
יחולו
סעיף
אישי
הוראות
לו עניין
יחולו
אישישיש
על מי
על מי שיש לו עניין
בשינויים המחויבים;
בשינויים המחויבים;
בעלי המניות האמורים
האמורים
המתנגדים מקרב
בעלי המניות
קולות
מקרב
המתנגדיםסך
()2
( )2סך קולות
מכלל שני אחוזים מכלל
שיעור של
אחוזים
שני על
שלעלה
שיעורלא
בפסקה ()1
בפסקה ( )1לא עלה על
רשאי לקבוע שיעורים
שיעורים
לקבוע השר
רשאיבחברה;
ההצבעה
זכויות השר
זכויות ההצבעה בחברה;
מהשיעור האמור בפסקה זו.
שוניםבפסקה זו.
שונים מהשיעור האמור
(א) ו–(ב) ,דירקטוריון
דירקטוריון
בסעיפים קטנים
האמור(א) ו–(ב),
אף קטנים
בסעיפים
(ג) על אף האמור(ג) על
את רשאי לקבוע את
ציבורית,
נכדהלקבוע
בחברהרשאי
ציבורית,
למעט
נכדה
החברה,
החברה ,למעט בחברה
לאישורה ,התנגדה לאישורה,
האסיפה הכללית
אםהתנגדה
הכללית
התגמול גם
האסיפה
מדיניות
מדיניות התגמול גם אם
הדירקטוריון החליטו ,על
החליטו ,על
ולאחריה
הדירקטוריון
ולאחריה התגמול
ובלבד שוועדת
ובלבד שוועדת התגמול
מחדש במדיניות התגמול,
התגמול,
שדנו
במדיניות
מחדש ולאחר
מפורטים
שדנו
נימוקים
יסודולאחר
יסוד נימוקים מפורטים
התנגדות האסיפה הכללית
אף הכללית
האסיפה
התגמול על
התנגדות
מדיניות
אישורעל אף
התגמול
כי אישור מדיניות כי
"חברה— נכדה ציבורית" —
ציבורית"
לעניין זה,
"חברה נכדה
זה,החברה;
לטובת
הואלעניין
הוא לטובת החברה;
ציבורית או בידי חברה
חברהחברה
בידי בידי
ציבורית או
הנשלטת
חברה
ציבורית
חברה בידי
חברה ציבורית הנשלטת
בידיעצמה נשלטת בידי
שהיא
נשלטת
איגרות חוב,
שהיא עצמה
חוב ,חברת
שהיא
איגרות
פרטית שהיא חברתפרטית
שהיא חברת איגרות חוב
איגרות חוב
חברתפרטית
שהיאחברה
או בידי
פרטית
ציבורית
חברה
חברה
חברה ציבורית או בידי
הנשלטת בידי בעל שליטה.
בעל שליטה.
אחרת,
אחרת ,הנשלטת בידי
טעונה שלוש שנים טעונה
העולה על
לתקופהשנים
על שלוש
תגמול
העולה
מדיניות
(ד)לתקופה
(ד) מדיניות תגמול
סעיף קטן זה יינתן בדרך
לפיבדרך
יינתן
אישור
קטן זה
שנים;
לשלושסעיף
אישור לפי
שנים; אחת
אישור אחת לשלושאישור
סעיפים קטנים (א) עד (ג).
לפי עד (ג).
קטנים (א)
התגמול
סעיפים
מדיניות
נקבעתלפי
התגמול
שבה
שבה נקבעת מדיניות
יבחן ,הדירקטוריון יבחן,
קטן (ד),
הדירקטוריון
מהוראות סעיף
קטן (ד),
לגרוע
בליסעיף
מהוראות
(ה) בלי לגרוע (ה)
בהתאמתה הצורך בהתאמתה
התגמול וכן את
מדיניותהצורך
אתוכן את
התגמול
מעת לעת,
מעת לעת ,את מדיניות
מהותי בנסיבות שהיו
שינוישהיו
בנסיבות
אם חל
מהותי
שינוי267ב
חלסעיף
להוראות
להוראות סעיף 267ב אם
אחרים.או מטעמים אחרים.
קביעתה
מטעמים
קיימות בעת
קיימות בעת קביעתה או
שיקולים בקביעת
מדיניות התגמול

(א)בקביעת
שיקולים
אלה :לפי שיקולים אלה:
שיקוליםהשאר
תיקבע בין
התגמוללפי
בין השאר
מדיניות
התגמול תיקבע
מדיניות267ב( .א)
267ב.

מדיניות התגמול

תכנית העבודה שלה
החברה,שלה
מטרותהעבודה
קידוםתכנית
( )1קידום מטרות()1החברה,
בראייה ארוכת טווח;
טווח;
ומדיניותה
ומדיניותה בראייה ארוכת
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( )2יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה,
בהתחשב ,בין השאר ,במדיניות ניהול הסיכונים של
החברה;
()3

גודל החברה ואופי פעילותה;

( )4לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים
משתנים — תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי
החברה ולהשאת רווחיה ,והכל בראייה ארוכת טווח
ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.
(ב) מדיניות התגמול תכלול ,בין השאר ,התייחסות לעניינים
המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' וייקבעו בה ,בין
השאר ,הוראות כמפורט בחלק ב' לתוספת האמורה.
(ג) השר ,לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות את
תוספת ראשונה א'.
תקנות לעניין פרק
רביעי א'

תיקון סעיף 270

.5

תיקון סעיף 272

.6

267ג .השר ,לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ,רשאי לקבוע כי
הוראות פרק זה לא יחולו על סוגים של חברות ציבוריות או
של חברות איגרות חוב ,כפי שיקבע".

בסעיף  270לחוק העיקרי —
()1

בפסקה ( ,)2הסיפה החל במילים "לרבות מתן פטור" — תימחק;

( )2בפסקה ( ,)3במקום הסיפה החל במילים "באשר לתנאי כהונתו" יבוא "באשר
לתנאי כהונתו והעסקתו ,לעניין כהונתו כדירקטור ,וכן לעניין העסקתו בתפקידים
אחרים — אם הוא מועסק כאמור".
בסעיף  272לחוק העיקרי —
( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ועסקאות עם נושא משרה שאינו דירקטור באשר
לתנאי כהונתו והעסקתו";
( )2בסעיף קטן (א) ,במקום "או שמתקיים בה" יבוא "או עסקה של חברה פרטית שאינה
חברת איגרות חוב שמתקיים בה";
()3

במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג)

( )1עסקה של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב,
שמתקיים בה האמור בסעיף  ,)2(270למעט עסקה עם המנהל הכללי של
החברה כאמור בסעיף קטן (ג ,)1טעונה אישור של ועדת התגמול ולאחר
מכן אישור הדירקטוריון.
( )2אישור ועדת התגמול והדירקטוריון לפי פסקה ( )1יהיה בהתאם
למדיניות התגמול ,ואולם ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים,
במקרים מיוחדים ,לאשר עסקה כאמור באותה פסקה שלא בהתאם
למדיניות התגמול ,בהתקיים שניים אלה:
(א) ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון אישרו את העסקה ,בין
השאר ,לפי השיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) ,תוך התייחסות
לעניינים המפורטים בחלק א' לתוספת ראשונה א' ובתנאי שנקבעו
בעסקה ,בין השאר ,ההוראות כמפורט בחלק ב' לתוספת האמורה;
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ובלבד שבחברה ציבורית
ציבורית
העסקה,
שבחברה
אישרה את
העסקה ,ובלבד
אתהכללית
האסיפה
הכללית אישרה
(ב)
(ב) האסיפה
בסעיף 267א(ב)( )1או (.)2
האמוראו (.)2
267א(ב)()1
מתקיים
מתקיים האמור בסעיף
חברה נכדה ציבורית
ציבורית
נכדהלמעט
בחברה,
חברה
למעט(,)2
בחברה,פסקה
(,)2הוראות
פסקהאף
הוראות על
()3
( )3על אף
הדירקטוריון רשאים,
רשאים,
ולאחריה
הדירקטוריון
ועדת התגמול
ולאחריה
267א(ג),
התגמול
בסעיף
ועדת
כהגדרתה
כהגדרתה בסעיף 267א(ג),
פסקה גם אם האסיפה
האסיפה
באותה
כאמור אם
פסקה גם
עסקה
באותה
לאשר
כאמור
מיוחדים,
במקריםעסקה
במקרים מיוחדים ,לאשר
ולאחריה התגמול ולאחריה
ובלבד שוועדת
העסקה,התגמול
לאישורשוועדת
התנגדה ובלבד
הכללית העסקה,
הכללית התנגדה לאישור
מפורטים ,לאחר שדנו מחדש
שדנו מחדש
נימוקים
יסודלאחר
מפורטים,
נימוקיםכך ,על
החליטו על
הדירקטוריוןיסוד
הדירקטוריון החליטו על כך ,על
התנגדות האסיפה הכללית.
האסיפה הכללית.
השאר ,את
התנגדות
כאמור ,בין
בדיון את
ובחנוהשאר,
בעסקהר ,בין
בעסקה ובחנו בדיון כאמו
חוב ,חברת איגרות חוב,
איגרותשהיא
חברתפרטית
שהיאחברה
ציבורית או
חברהפרטית
שלחברה
ציבורית או
חברה עסקה
(ג)1( )1
(ג )1( )1עסקה של
בסעיף  ,)2(270טעונה
טעונה
האמור
,)2(270
שמתקיים בה
האמור בסעיף
החברה,
של בה
שמתקיים
החברה,הכללי
עם המנהל
עם המנהל הכללי של
הזה:של אלה בסדר הזה:
אישור
אישור של אלה בסדר
(א) ועדת התגמול;(א) ועדת התגמול;
(ב)

הדירקטוריון; (ב)

הדירקטוריון;

ציבורית מתקיים האמור
שבחברההאמור
ציבורית מתקיים
הכללית ,ובלבד
האסיפהשבחברה
הכללית ,ובלבד
(ג)
(ג) האסיפה
פסקת הכללית לפי פסקת
האסיפה
אישורלפי
הכללית
לעניין
האסיפה
אישוראו (;)2
267א(ב)()1
בסעיףלעניין
בסעיף 267א(ב)( )1או (;)2
הוראות סעיף קטן (ג)(.)3
יחולו (ג)(.)3
סעיף קטן
משנה זו,
משנה זו ,יחולו הוראות
הדירקטוריון
כאמור בפסקה
ואישור
הדירקטוריון
ועדת התגמול
ואישור
אישור
התגמול
( )2אישור ועדת ()2
כאמור בפסקה ( )1יהיו
( )1יהיו
ולאחריה הדירקטוריון
הדירקטוריון
ועדת התגמול
ולאחריה
ואולם
התגמול
התגמול,
ועדת
למדיניות
התגמול ,ואולם
בהתאם למדיניות בהתאם
למדיניות בהתאם למדיניות
העסקה שלא
בהתאם
לאשר את
העסקה שלא
מיוחדים,
במקריםאת
מיוחדים ,לאשר
רשאים ,במקרים רשאים,
בסעיף אין באמור בסעיף
באמור(ג)(()2א);
בסעיף קטן
(ג)(()2א); אין
קטן האמור
שמתקיים
ובלבד בסעיף
שמתקייםר,האמור
כאמו
כאמור ,ובלבד
מהוראות פסקה (()1ג).
(()1ג).
לגרוע
פסקה
מהוראותכדי
קטן זה כדי לגרוע קטן זה
ועדת פסקה
הוראות
פסקה אף
( )3על
( )3על אף הוראות
רשאית לפטור מאישור
מאישור
התגמול
ועדתלפטור
רשאית
(()1ג),
התגמול
(()1ג),
כמנהל כללי של החברה
לכהןהחברה
כללי של
שמועמד
כמנהל
עם מי
עסקהלכהן
שמועמד
הכללית
עם מי
האסיפה
האסיפה הכללית עסקה
יסוד נימוקים שפירטה,
שפירטה,
מצאה ,על
נימוקים
(240ב) ,אם
בסעיףעל יסוד
האמורמצאה,
(240ב) ,אם
בסעיףלגביו
שמתקיים
שמתקיים לגביו האמור
ובלבדההתקשרות ,ובלבד
תסכל את
ההתקשרות,
האסיפה הכללית
לאישורתסכל את
העסקההכללית
האסיפה
הבאת
לאישור
כי הבאת העסקה כי
התגמול ;".מדיניות התגמול;".
מדיניותתואמת את
שהעסקה
שהעסקה תואמת את
אחרי(א)( ,ג) ו–(ג ,")1אחרי
ו–(ג,")1קטנים
"בסעיפים
(א)( ,ג)
יבוא
קטנים
"בסעיפים(א)"
"בסעיף קטן
יבוא
במקום
קטן (א)"
קטן (ד),
"בסעיף
בסעיף
( )4בסעיף קטן (ד))4(,במקום
"ועדת הביקורת" יבוא
ובמקוםיבוא
הביקורת"
העניין",
לפני"ועדת
ובמקום
תגמול,
העניין",
לפני ועדת
יבוא "או
תגמול,
ביקורת"
"או ועדת
"ועדת
"ועדת ביקורת" יבוא
"הוועדה האמורה"".הוועדה האמורה".
תיקון סעיף
בסעיף— 273לחוק העיקרי —
לחוק העיקרי
בסעיף
.7 273 273
.7
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באשר לתנאי כהונתו
כהונתו
דירקטור
עםלתנאי
באשר
"עסקה
דירקטור
עם יבוא
השוליים
כותרת"עסקה
השוליים יבוא
( )1במקום
( )1במקום כותרת
והעסקתו";
והעסקתו";
()2

יבוא "ועדת התגמול";
התגמול";
הביקורת"
"ועדת
"ועדת
במקוםיבוא
הביקורת"
"(א)" ובו,
יסומן"ועדת
במקום
האמור בו
יסומן "(א)" ובו,
האמור בו ()2

()3

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()3א) אחרי
אחרי סעיף קטן
בסעיף קטן (א) ,בחברה
בחברה
כאמור
הדירקטוריון (א),
כאמור בסעיף קטן
ואישור
הדירקטוריון
ועדת התגמול
ואישור
אישור
התגמול
"(ב) אישור ועדת "(ב)
למדיניות בהתאם למדיניות
בהתאםחוב ,יהיו
יהיו איגרות
חוב,חברת
שהיא
איגרות
פרטית
חברת
ובחברה
ציבוריתשהיא
ציבורית ובחברה פרטית
רשאים ,במקרים מיוחדים,
מיוחדים,
הדירקטוריון
רשאים ,במקרים
ולאחריה
הדירקטוריון
ועדת התגמול
ולאחריה
ואולם
התגמול
התגמול,
התגמול ,ואולם ועדת
שמתקיים האמור בסעיף
ובלבדבסעיף
האמור
כאמור,
שמתקיים
למדיניות
בהתאםובלבד
שלאכאמור,
למדיניות
העסקה
בהתאם
לאשר את
לאשר את העסקה שלא
האסיפה הכללית האמור
באישור האמור
מתקייםהכללית
באישור—האסיפה
מתקייםציבורית
וכן—,בחברה
ציבורית
(272ג)(()2א)
(272ג)(()2א) וכן ,בחברה
בסעיף 267א(ב)( )1או (".)2
בסעיף 267א(ב)( )1או (".)2
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הוספת תוספת
ראשונה א'

.9

בסעיף  275לחוק העיקרי —
( )1בסעיף קטן (א)( ,)1בסופו יבוא "ובעסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה — ועדת
התגמול";
()2

בסעיף קטן (ג) —
(א) בפסקה ( ,)1בסופה יבוא "ובעסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה — ועדת
התגמול";
(ב)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3בעסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה — האסיפה הכללית;".

()3

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1אישור ועדת התגמול ואישור הדירקטוריון כאמור בסעיפים קטנים (א)
ו–(ג) ,בעסקה שעניינה תנאי כהונה והעסקה ,יהיו בהתאם למדיניות התגמול,
ואולם ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים ,במקרים מיוחדים ,לאשר
את העסקה שלא בהתאם למדיניות כאמור ,ובלבד שמתקיים האמור בסעיף
(272ג)(()2א); אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)(;".)3

()4

בסעיף קטן (ד) —
(א) בפסקה ( ,)1אחרי "אישור ועדת הביקורת" יבוא "או ועדת התגמול ,לפי
העניין (בסעיף קטן זה — הוועדה)" ובמקום "לאחר שוועדת הביקורת" יבוא "לאחר
שהוועדה";
(ב)

בפסקאות ( )2ו–( ,)3בכל מקום ,במקום "ועדת הביקורת" יבוא "הוועדה".

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת ראשונה א'
(סעיף 267ב)
חלק א'
עניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול
()1

השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;

()2

תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;

( )3היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי
החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה ,ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר
החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה;
לעניין זה —
"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" — עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא
המעסיק בפועל שלהם ,ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל
החברה; לעניין זה" ,קבלן כוח אדם"" ,קבלן שירות"" ,מעסיק בפועל" — כהגדרתם
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו—1996;2
"שכר" — ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה—1995;3

2
3

10

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .201
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210
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הרכיבים להפחתת הרכיבים
להפחתתהאפשרות
משתנים —
האפשרות
וההעסקה— רכיבים
הכהונה משתנים
וההעסקה רכיבים
הכהונהכללו תנאי
( )4כללו תנאי ()4
תקרה לשווי המימוש
המימוש
לקביעת
לשווי
והאפשרות
לקביעת תקרה
הדירקטוריון
והאפשרות
שיקול דעת
הדירקטוריון
דעת על פי
המשתנים
המשתנים על פי שיקול
שאינם מסולקים במזומן;
הונייםבמזומן;
מסולקים
משתנים
שאינם
רכיבים
של רכיבים משתניםשלהוניים
הכהונה או ההעסקה של
ההעסקה של
או תקופת
פרישה —
מענקיהכהונה
תקופת
וההעסקה
הכהונהפרישה —
וההעסקה מענקי
הכהונהכללו תנאי
( )5כללו תנאי ()5
החברה בתקופה האמורה,
ביצועיהאמורה,
בתקופה
בתקופה זו,
ביצועי החברה
והעסקתו
בתקופה זו,
תנאי כהונתו
והעסקתו
המשרה,
כהונתו
נושא
נושא המשרה ,תנאי
רווחיה ונסיבות הפרישה.
הפרישה.
ולהשאת
החברהונסיבות
יעדירווחיה
ולהשאת
להשגת
החברה
המשרה
יעדי
נושא
להשגת
תרומתו של
תרומתו של נושא המשרה
חלק ב'

חלק ב'

התגמול במדיניות התגמול
שחובה לקבוע
במדיניות
הוראות
הוראות שחובה לקבוע
()1

הכהונה וההעסקה —
וההעסקה —
משתנים בתנאי
הכהונה
רכיבים
לענייןבתנאי
לעניין רכיבים()1משתנים
קריטריוניםועל פי קריטריונים
ארוכת טווח,
ועל פי
בראייה
ביצועיםטווח,
על ארוכת
בראייה
הרכיבים
ביצועים
(א) עלביסוס
(א) ביסוס הרכיבים
לא מהותי מהרכיבים
מהרכיבים
מהותי כי חלק
לא לקבוע
רשאית
חברה חלק
לקבוע כי
ואולם
רשאית
למדידה;
הניתניםחברה
הניתנים למדידה; ואולם
בהתחשב בתרומתו של
בתרומתו של
בהתחשב למדידה
שאינם ניתנים
למדידה
קריטריונים
שאינם ניתנים
יוענק על פי
קריטריונים
כאמור יוענק על פיכאמור
נושא המשרה לחברה;
נושא המשרה לחברה;
רכיביםתקרה לשווי רכיבים
הקבועים ,וכן
תקרה לשווי
לרכיבים
הקבועים ,וכן
לרכיביםהמשתנים
המשתניםהרכיבים
הרכיבים היחס בין
(ב)
(ב) היחס בין
הוניים שאינם מסולקים
מסולקים
משתנים
שאינם
רכיבים
הוניים
לעניין
משתנים
ואולם
רכיבים
תשלומם;
לעניין
במועד
ואולם
משתנים
משתנים במועד תשלומם;
לשוויים במועד הענקתם;
הענקתם;
תקרה
במועד
במזומן —
במזומן — תקרה לשוויים

התגמול ,במדיניות התגמול,
במדיניות שייקבעו
לחברה ,בתנאים
יחזירשייקבעו
בתנאים
המשרה
לחברה,
יחזירנושא
שלפיה
המשרה
נושאתניה
( )2תניה שלפיה ()2
נתוניםלו על בסיס נתונים
בסיסשולמו
וההעסקה ,אם
שולמו לו על
הכהונה
וההעסקה ,אם
כחלק מתנאי
הכהונה
ששולמו לו
סכומים מתנאי
סכומים ששולמו לו כחלק
הכספיים של החברה;
החברה;
בדוחות
מחדששל
הכספיים
והוצגו
בדוחות
כמוטעים
שהתבררומחדש
שהתבררו כמוטעים והוצגו
הוניים בתנאי כהונה
כהונה
משתנים
רכיביםבתנאי
שלהוניים
משתנים
רכיביםמזערית
הבשלה
מזעריתאושל
הבשלההחזקה
( )3תקופת החזקה()3או תקופת
בראייה ארוכת טווח;
טווח;
ראויים
ארוכת
לתמריצים
התייחסות בראייה
לתמריצים ראויים
והעסקה ,תוך
והעסקה ,תוך התייחסות
()4

תקרה למענקי הפרישה".
תקרה למענקי()4הפרישה".

התשכ"ח—19684
ניירות
תיקון חוק
בתוספת הרביעית —
הרביעית— ,
ערך,בתוספת
התשכ"ח—1968,4
ערך ,בחוק ניירות
בחוק
ניירות .10
.10

ערך  -מס' 52

()1

אחרי פרט )1( 3
יבוא :אחרי פרט  3יבוא:
"3א .ועדת תגמול"3א .ועדת תגמול

()2

תיקון חוק ניירות
ערך  -מס' 52

סעיפים 118א ו–118ב";
סעיפים 118א ו–118ב";

אחרי פרט )2( 8
יבוא :אחרי פרט  8יבוא:
267)2(270א267 ,ב)2(270 ,
סעיפים
משרה 267א267 ,ב,
תגמול לנושאיסעיפים
"8א .מדיניותמשרה
"8א .מדיניות תגמול לנושאי
 272ו– ".273ו–( 272 ,)3ו–".273
משרה
והעסקה של נושאיו–(,)3
נושאי משרה
שלכהונה
ותנאי
ותנאי כהונה והעסקה

תחילה ותחולה
ותחולה
(להלן — יום התחילה).
התחילה).
יוםפרסומו
מיום
(להלן —
פרסומו ימים
חוק זה 30
מיום
ימיםשל
תחילתו
חוק זה 30
של (א)
תחילה (א)
תחילתו.11
.11

משרה שיאושרו ביום
נושאביום
שיאושרו
והעסקה של
נושא משרה
שלכהונה
תנאי
והעסקה
יחולו על
כהונה
חוק זה
הוראותתנאי
(ב) יחולו על
(ב) הוראות חוק זה
לפנימשרה ,שנקבעו לפני
נושא
שנקבעו
והעסקה של
כהונהמשרה,
של נושא
תנאי
והעסקה
הארכה של
תנאיעלכהונה
ואילך ,וכן
הארכה של
התחילה
התחילה ואילך ,וכן על
תגמולשל מדיניות תגמול
לקביעה
מדיניות
ואולם עד
לקביעה של
התחילה ואילך;
ואולם עד
ביום
ואילך;
שאושרה
התחילה
התחילה,
שאושרה ביום
יום
יום התחילה,
אישור הארכה בלא שינוי
בלא שינוי
זה על
הארכה
הוראות חוק
על אישור
יחולו
לא זה
הוראותזהחוק
(12א) לחוק
סעיףיחולו
זה לא
לפי
לחוק
לחברה
לחברה לפי סעיף (12א)
התחילה .לפני יום התחילה.
משרה ,שנקבעו
לפני יום
נושא
שנקבעו
והעסקה של
נושא משרה,
שלכהונה
תנאי
והעסקה
של תנאי כהונה של
לחוקמעבר
הוראות
העיקרי,
ו–267ב
העיקרי,
לחוק 267א
סעיפים
ו–267ב
תגמול לפי
סעיפים 267א
לפימדיניות
לראשונה
מדיניות תגמול
חברה תקבע
לראשונה
תקבע (א)
הוראות(א)
מעברחברה .12
.12
חודשים מיום התחילה.
התחילה.
תשעה
מיום
בתוך
חודשים
לחוק זה,
תשעה
בסעיף 4
כנוסחו בתוך
כנוסחו בסעיף  4לחוק זה,

4

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"ב ,עמ' .696
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(ב) אישור ,לרבות אישור הארכה ,של תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ,ביום
התחילה ואילך ולפני שנקבעה לראשונה מדיניות התגמול לחברה כאמור בסעיף
קטן (א) ,יהיה בהתאם להוראות סעיפים (272ג)(()2א)( ,ג(273 ,)2()1ב) ו–(275ג )1לחוק
העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  6עד  8לחוק זה ,לפי העניין.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

יעקב נאמן
שר המשפטים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס'  69והוראת שעה) ,התשע"ג—*2012
הוספת סימן ד'
בפרק שביעי

.1

בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט—1959 ,1אחרי סעיף  52יבוא:
"סימן ד' :מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת — הוראת שעה
מס חברות על
הכנסה צבורה
נבחרת

52א( .א) בסעיף זה" ,הכנסה צבורה" — סך הכנסתה של חברה
שנצברה עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר ,)2011
שמתקיימים לגביה שניים אלה:
( )1היא הכנסה שהיתה פטורה ממס חברות בשנת
המס שבה הופקה ,לפי סעיף (47א)( )5או (א ,)1לפי סעיף
(51ב) כנוסחו לפני תחילתו של פרק י' לחוק המדיניות
הכלכלית לשנת הכספים ( 2005תיקוני חקיקה),
התשס"ה—2005( 2בהגדרה זו — תיקון מס'  ,)60או לפי
סעיף 51א(א)(()1א) )2( ,או (;)3
( )2החברה טרם חבה בשלה במס חברות לפי סעיף
(47א ,)2סעיף (51ג) או (ח) כנוסחו לפני תחילתו של
תיקון מס'  ,60או סעיף 51ב ,למעט חבות במס בשל סכום
שנתנה לחבר בני אדם המוחזק על ידה או שזקפה אותו
לחובתו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות רכישתו מצד
שלישי; לעניין זה" ,החזקה" — כהגדרתה בפסקה ()3
להגדרה "קרוב" בסעיף  88לפקודה.
(ב) על אף ההוראות לפי פרק זה ,חברה תהיה זכאית לשלם
בשל הכנסתה הצבורה ,כולה או חלקה ,בהתאם לבחירתה
לפי סעיף קטן (ד) (בסימן זה — הכנסה צבורה נבחרת) ,מס
חברות בשיעור כאמור בסעיף קטן (ג).
(ג) מס החברות שתשלם חברה על ההכנסה הצבורה
הנבחרת יהיה בשיעור מס החברות שהיה חל על אותה הכנסה
לפי הוראות סעיף  ,47בשנה שבה הופקה ,אילולא היתה פטורה
ממס חברות בשנה זו ,כשהוא מוכפל במקדם המס ,ולא פחות
מ–( 6%בסימן זה — שיעור המס המזערי); לעניין זה —

*
1
2
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התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,722מיום י"ח באב התשע"ב ( 6באוגוסט  ,)2012עמ' .1396
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .165
ס"ח התשס"ה ,עמ' .346

ספר החוקים  ,2385כ"ז בחשוון התשע"ג12.11.2012 ,

ההטבה;פחות יחס ההטבה;
המס" — אחד
פחות יחס
"מקדם
"מקדם המס" — אחד
כשהוא מוכפל ב–,0.3
ההפשרהב–,0.3
כשהוא מוכפל
ההפשרה — יחס
"יחס ההטבה"
"יחס ההטבה" — יחס
בתוספת ;0.3
בתוספת ;0.3
כשהיא הנבחרת כשהיא
הנבחרתהצבורה
הצבורהההכנסה
ההפשרה" —
ההכנסה
"יחס ההפשרה" —"יחס
בסך ההכנסה הצבורה.
הצבורה.
מחולקת
מחולקת בסך ההכנסה
חברות לפי הוראות
הוראות
לשלם מס
חברות לפי
רשאית לבחור
לשלם מס
חברה
(ד) חברה רשאית(ד)לבחור
חוק לעידוד השקעות
השקעות
פרסומו של
לעידוד
מיום
שנהחוק
פרסומו של
מיוםזה ,בתוך
סעיף זה ,בתוך שנהסעיף
התשע"ג—2012 ,3בהודעה
שעה),בהודעה
התשע"ג—2012,3
שעה) 69 ,והוראת
(תיקון מס'
והוראת
הון (תיקון מס'  69הון
מועד(בסימן זה — מועד
לעניין זה
המסיםזה —
רשות (בסימן
לעניין זה
למנהל
המסים
שתגיש
שתגיש למנהל רשות
לקבוע הוראות לעניין
לעניין
רשאי
הוראות
המסים
לקבוע
רשאירשות
המסיםמנהל
הבחירה);
הבחירה); מנהל רשות
כאמור ,לרבות מסמכים
בחירהמסמכים
כאמור,עללרבות
ההודעה
בחירה
על מתן
אופן
אופן מתן ההודעה
שיש לצרפם להודעה.
להודעה.
ואישורים
ואישורים שיש לצרפם
צבורהעל הכנסה צבורה
הכנסהחברות
לשלם מס
חברות על
מסהחברה
בחרה
(ה)לשלם
(ה) בחרה החברה
לחזור בה מבחירתה;
מבחירתה;
בהלא תוכל
לחזורזה,
הוראות סעיף
לפילא תוכל
נבחרת,זה,
נבחרת ,לפי הוראות סעיף
בתוך  30ימים ממועד
ממועד
כאמור
ימים
החברות
בתוך 30
כאמורמס
תשלם את
החברות
החברה
החברה תשלם את מס
הבחירה.
הבחירה.
החברה שאינו הכנסה
הכנסה
שאינו של
הצבורה
החברה
ההכנסה
חלק של
הצבורה
ההכנסה על
(ו)
(ו) על חלק
בשיעורים ובמועדים
ובמועדים
בשיעוריםחברות
חברותישולם מס
צבורהמסנבחרת
צבורה נבחרת ישולם
 47ו–51ב ,לפי העניין.
העניין.
בסעיפים
ו–51ב ,לפי
הקבועים
הקבועים בסעיפים 47
חובת השקעה
מיועדת

צבורהעל הכנסה צבורה
הכנסהחברות
לשלם מס
חברות על
מסשבחרה
חברה
(א)לשלם
שבחרה
השקעהחברה 52ב.
חובת (א)
52ב.
מיועדת
תשקיע במפעל תעשייתי
52א,תעשייתי
במפעל
תשקיעסעיף
52א,הוראות
סעיף לפי
נבחרת,
נבחרת ,לפי הוראות
העניין ,בחמש השנים
השנים
(ג) ,לפי
בחמש
(ב) או
העניין,
בסעיף קטן
כאמור(ג) ,לפי
סכום (ב) או
סכום כאמור בסעיף קטן
הבחירה ,לשם אחד או
אחד או
לשםמועד
הבחירה ,חל
מועדהמס שבה
שתחילתןחלבשנת
שתחילתן בשנת המס שבה
מיועדת) —:השקעה מיועדת):
(בסעיף זה
השקעה
יותר—מאלה
יותר מאלה (בסעיף זה
כהגדרתם בסעיף  ,51למעט
 ,51למעט
יצרניים
נכסיםבסעיף
כהגדרתם
רכישת
יצרניים
( )1רכישת נכסים()1
בניינים;
בניינים;
()2

במחקר ופיתוח בישראל;
בישראל;
השקעה
( )2ופיתוח
השקעה במחקר

לעובדים חדשים שנוספו
עבודה שנוספו
שכר חדשים
לעובדים
תשלום
עבודה
( )3תשלום שכר ()3
שהועסקו במפעל בתום
העובדיםבתום
שהועסקו במפעל
ביחס למספר
העובדים
למפעל,
למפעל ,ביחס למספר
עבודה לנושא משרה
משרה
שכר
לנושא
עבודהלמעט
שכר ,2011
למעט המס
שנת המס  ,2011שנת
בחברה; לעניין זה —בחברה; לעניין זה —
התשנ"ט—החברות ,התשנ"ט—
כהגדרתו בחוק
החברות,
משרה" —
כהגדרתו בחוק
"נושא משרה" — "נושא
1999;4
1999;4
 )2(2כאמור בסעיף )2(2
מעבודה
הכנסהבסעיף
מעבודה—כאמור
הכנסה עבודה"
"שכר עבודה" — "שכר
לפקודה.
לפקודה.
אחוזים שלושים אחוזים
המיועדת יהיה
ההשקעה שלושים
המיועדת יהיה
ההשקעה סכום
(ב)
(ב) סכום
מוכפל ביחס ההפשרה
ההפשרה
כשהוא
ביחס
הנבחרת
הצבורהמוכפל
מההכנסהכשהוא
מההכנסה הצבורה הנבחרת
החברות שהיה חל על
חל על
שהיהמס
ובשיעור
החברות
מס52א(ג)
בסעיף
ובשיעור
כהגדרתו
כהגדרתו בסעיף 52א(ג)
בשנה שבה הופקה,
הופקה,
סעיף ,47
הוראותשבה
 ,47בשנה
סעיףלפי
הכנסה
הוראות
אותה הכנסה לפיאותה
ממס חברות בשנה זו.
בשנה זו.
חברותפטורה
ממסהחברה
היתה
פטורה
אילולא
אילולא היתה החברה
3
4

ס"ח התשע"ג ,עמ' .12
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
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(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,לגבי חברה שחל עליה
שיעור המס המזערי ,סכום ההשקעה המיועדת יהיה ההפרש
שבין סכום הטבת המס שקיבלה החברה בשל שיעור המס
המזערי ובין הסכום המתקבל ממכפלה של  30%במס החברות
שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף  ,47ובהכנסה
הצבורה הנבחרת; לעניין זה" ,סכום הטבת המס" — ההפרש
שבין שיעור מס החברות שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות
סעיף  47ובין שיעור המס המזערי ,כשהוא מוכפל בהכנסה
הצבורה הנבחרת.
(ד) לא השקיעה החברה את מלוא ההשקעה המיועדת עד
תום התקופה הקבועה בסעיף קטן (א) ,תחויב במועד זה על
ההכנסה הצבורה הנבחרת במס חברות נוסף על המס לפי
סעיף 52א(ג) ,בגובה ההפרש שבין ההשקעה המיועדת ובין
ההשקעה שהשקיעה בפועל; מס החברות הנוסף ישולם בתוך
 30ימים מתום התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית מיום ההודעה למנהל רשות המסים
ועד יום התשלום.
חלוקת דיבידנד
52ג( .א) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך הכנסה צבורה נבחרת,
מתוך הכנסה צבורה
יהיה חייב עליו במס הכנסה בשיעור של  ,15%ויחולו לעניין
נבחרת
זה הוראות סעיף (47ב)( ,)2בשינויים המחויבים.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בחלוקת דיבידנד שחל
עליה סעיף (39ה)(()2ג) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011
ו–( 2012תיקוני חקיקה) ,התשע"א—2011.5
(ג) חברה המחלקת דיבידנד מתוך הכנסה צבורה נבחרת
תנכה במקור את מס ההכנסה ממקבל הדיבידנד ויחולו על
מס זה כל ההוראות המתייחסות לניכוי במקור".
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
שמעון פרס
נשיא המדינה
5

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

יוב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשע"א ,עמ' .138

חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס'  ,)7התשע"ג—*2012
תיקון סעיף 46ב

.1

*
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התשל"ב—( 11972להלן — הפקודה) ,בסעיף 46ב,

בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש],
במקום פסקה ( )2יבוא:
התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ב ( 5בנובמבר  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת —  ,486מיום כ"ו בתמוז התשע"ב ( 16ביולי  ,)2012עמ' .260
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"א ,עמ' .1176
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"( )2בסעיף  )2(" — 17בסעיף — 17
"שהעביר במיתקן בהתאם
במיתקן בהתאם
כרטיס" יקראו
"שהעביר
"ללא
יקראו
אחרי
כרטיס"
קטן (א),
"ללא
בסעיף
(א) אחרי
(א) בסעיף קטן (א),
להוראות סעיף (16ב)";
להוראות סעיף (16ב)";
(ב)

— בסעיף קטן (ד) —
בסעיף קטן (ד)(ב)
לחוקסעיף 81א(1ג) לחוק
הוראות
81א(1ג)
סעיף אף
יקראו "על
הוראות
בסופה
"על אף
יקראו(1א),
בפסקה
בסופה
( )1בפסקה (1א))1( ,
ימיםאלא בתום  45ימים
לתשלום
בתום 45
הדרישה
לתשלום אלא
בקשה לביצוע
הדרישה
תוגש
לביצוע
האמור ,לא
האמור ,לא תוגש בקשה
ההתראה לחייב בתשלום;";
בתשלום;";
מסירת
מיוםלחייב
מיום מסירת ההתראה
( )2בפסקה ()2( ,)2
סעיף לתשלום לפי סעיף
דרישה
לתשלוםעללפי
"או השגה
דרישה
יקראו
בסופהעל
( ,)2השגה
בפסקה"או
בסופה יקראו
46ב;";1
46ב;";1
()3

אחרי פסקה ( )2יקראו:
()3יקראו:
אחרי פסקה ()2
46ב(1א),לפי סעיף 46ב(1א),
סעיףלתשלום
דרישה
על לפי
לתשלום
דרישה השגה
"(2א)על הוגשה
"(2א) הוגשה השגה
לאחר לפועל אלא לאחר
בהוצאה
לביצועאלא
לתשלום לפועל
הדרישהבהוצאה
לתשלום לביצוע
לא תוגש הדרישהלא תוגש
לתשלום הדרישה לתשלום
חלוט; הפכה
הדרישה
הפכהלחוב
חלוט;הפכה
לתשלום
שהדרישהלחוב
שהדרישה לתשלום הפכה
להגיש בקשה לביצוע
לביצוע
ההפעלה
היתרבקשה
בעללהגיש
ההפעלה
היתר— רשאי
בעלחלוט
לחוב
לחוב חלוט — רשאי
"חוב חלוט" — דרישה
דרישה
בפסקה זו,
חלוט" —
לפועל;
בהוצאה"חוב
בפסקה זו,
לתשלום
הדרישהלפועל;
הדרישה לתשלום בהוצאה
לערער על ההחלטה
ההחלטה
ולאעלניתן עוד
לערער
עודנדחה
לגביה
שהעררניתן
נדחה ולא
לתשלום,
לתשלום ,שהערר לגביה
לגביה פסק דין חלוט;
חלוט;
שניתן
או דין
פסק
לגביו,
לגביה
שניתנה
שניתנה לגביו ,או שניתן
וחלף סעיף 46ב(1א) וחלף
לתשלום לפי
דרישה46ב(1א)
לפי סעיף
לתשלוםעל
הוגשה השגה
השגה עללאדרישה
(2ב) לא הוגשה (2ב)
ונדחתה ולא הוגש ערר
הוגש ערר
ולאכאמור
השגה
ונדחתה
הוגשה
כאמור
להגשתה ,או
הוגשה השגה
המועד
המועד להגשתה ,או
המועד להגשתו ,יחולו
וחלףיחולו
להגשתו,
המועד סעיף
לפי אותו
וחלף
בהשגה
ההחלטה סעיף
על לפי אותו
על ההחלטה בהשגה
הוראות פסקה (1א);";
הוראות פסקה (1א);";

()4

אחרי פסקה ( )3יקראו:
()4יקראו:
אחרי פסקה ()3
השגה לפי סעיף 46ב,1
הוגשה46ב,1
לפי סעיף
השגה (,)3
הוגשהבפסקה
(,)3האמור
בפסקהאף
"( )4על
"( )4על אף האמור
שבופסקה מהמועד שבו
באותה
מהמועד
כאמור
פסקה
וריבית
באותה
הצמדה
כאמור
הפרשי
וריבית
ייווספו
ייווספו הפרשי הצמדה
על ההחלטה בהשגה
בהשגה
הוגש ערר
ההחלטה
בהשגה ,ואם
החלטה ערר על
ואם הוגש
למשיג
בהשגה,
נמסרה
נמסרה למשיג החלטה
ניתנהמהמועד שבו ניתנה
סעיף —
שבו
אותו
מהמועד
בערר לפי
סעיף —
ההחלטה
לפי אותו
בערר על
ההחלטהערעור
או
או ערעור על
המשפט ,לפי העניין"".
העניין"".
או בית
העררלפי
המשפט,
ביתועדת
החלטת
החלטת ועדת הערר או

אחרי46ב1
הוספת סעיף
יבוא46 :ב לפקודה יבוא:
אחרי סעיף
46ב לפקודה
סעיף .2
.2
"השגה וערר על
דרישה לתשלום
חיוב מוגדל

הוספת סעיף 46ב1

וערר על
לתשלוםעל דרישה לתשלום
מוגדל החולק
חיובדרישה
החולק על
בתשלום
מוגדל
חיובחייב
בתשלום(א)
חייב 46ב.1
"השגה (א)
46ב.1
דרישה לתשלום
היתר ההפעלה בתוך
בתוך
לבעל
ההפעלה
היתרהחיוב
השגה על
להגישלבעל
רשאי החיוב
רשאי להגיש השגה על
חיוב מוגדל
לתשלום; השר ,בהסכמת
בהסכמת
הדרישה
לתשלום; השר,
הדרישהשקיבל את
ימים מיום
 30את
 30ימים מיום שקיבל
השגה כאמור ,ובכלל זה
ובכלל זה
לעניין
כאמור,
הוראות
השגה
יקבע
לעניין
המשפטים,
שרהוראות
שר המשפטים ,יקבע
המסמכים שיצורפו אליה
שיצורפו אליה
לכלול בהשגה,
המסמכים
בהשגה,שיש
לכלולהפרטים
לעניין הפרטים שישלעניין
וסדרי הדיון בהשגה.
וסדרי הדיון בהשגה.

ובכתב ,ותצוין בה זכותו
מנומקתזכותו
ותצוין בה
תהיה
ובכתב,
בהשגה
מנומקת
החלטה
(ב)תהיה
(ב) החלטה בהשגה
להגשתוכן התקופה להגשת
התקופהקטן (ג),
עררוכןלפי סעיף
להגיש(ג),
סעיף קטן
המשיג
ערר לפי
של המשיג להגיש של
הערר ואופן הגשתו.הערר ואופן הגשתו.
כךרשאי לערור על כך
בהשגה
לערור על
ההחלטה
עלרשאי
בהשגה
ההחלטההחולק
על משיג
(ג) משיג החולק (ג)
סעיף(ד); בערר לפי סעיף
לפי קטן
בעררסעיף
שמונתה לפי
סעיף קטן (ד);
ועדת ערר
שמונתה לפי
לפני ועדת ערר לפני
היתר ההפעלה המשיב.
המשיב.
ההפעלהבעל
זה יהיה בעל היתרזה יהיה
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(ד) השר ושר האוצר ימנו ועדת ערר בת שלושה חברים,
והם :מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ,שימונה
לפי הצעת שר המשפטים ,והוא יהיה היושב ראש ,נציג משרד
התחבורה ,התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ונציג
ציבור.
(ה) ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992,2
יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי סעיף זה ,בשינויים המחויבים
מפקודה זו ,ואולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת
לערעור לפני בית המשפט המחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת
בית המשפט המחוזי.
(ו) העורר לוועדת ערר לפי הוראות סעיף קטן (ג) ימציא
עותק מהערר למנהל; ראה המנהל שעניין ציבורי שהוא
בתחום תפקידיו או סמכויותיו לפי פקודה זו או לפי הזיכיון
עלול להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר לפי סעיף זה,
רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתו".
תיקון חוק בתי
דין מינהליים -
מס' 13

.3

תחילה ותקנות
ראשונות

.4

הוראות מעבר

.5

בחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992 ,3בתוספת ,אחרי פרט  26יבוא:
" 	.27ועדת ערר לפי סעיף 46ב 1לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב—
1972".4
(א) תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו (להלן — יום התחילה).
(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 46ב(1א) לפקודה ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יותקנו
בתוך שישים ימים מיום פרסומו של חוק זה.
דרישה לתשלום שתימסר בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה לא
תוגש לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר יום התחילה ,ולעניין הגשת השגה לפי סעיף
46ב 1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יראו את יום התחילה כמועד קבלת הדרישה
לתשלום על ידי החייב בתשלום.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

2
3
4
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ישראל כץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;90התשע"ב ,עמ' .774
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ' .485
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