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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)242התשע"ז*2017-
תיקון סעיף 9

.1

בסעיף 2(9א)(ב)( )3לפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בהגדרה "נכס בר־פחת",
במקום "כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין" יבוא "כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין".

תיקון סעיף 28

.2

בסעיף (28י) לפקודה ,במקום "לחוק מס שבח מקרקעין ,תשכ"ג "1963-יבוא "לחוק מיסוי
מקרקעין".

תיקון סעיף 67ג

.3
.4

בסעיף 67ג(א)( )6לפקודה ,הסיפה החל במילים "ולמעט הכנסה"  -תימחק.

תיקון סעיף 88

.5

בסעיף  88לפקודה ,בהגדרה "נכס" ,בפסקה ( ,)4במקום "כמשמעותם בחוק מס שבח
מקרקעין ,תשכ"ג "1963-יבוא "כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין".

תיקון סעיף 91
תיקון סעיף 102

.6
.7

בסעיף (91ד)(3א) ו–(()5א) ,בכל מקום ,במקום "מס שבח מקרקעין" יבוא "מיסוי מקרקעין".

תיקון סעיף 103

.8

תיקון סעיף 103ב

.9

תיקון סעיף 85

בסעיף (85ד)( )2לפקודה ,במקום "חוק מס שבח מקרקעין ,תשכ"ג "1963-יבוא "חוק מיסוי
מקרקעין".

בסעיף (102א) לפקודה ,בהגדרה "תום התקופה" ,בפסקה ( ,)3אחרי "בסעיף  "103יבוא
"או במכירה מסוג אחר שקבע השר".
בסעיף  103לפקודה -
()1

ברישה ,במקום "בחוק מס שבח מקרקעין" יבוא "בחוק מיסוי מקרקעין";

()2

בהגדרה "התקופה הנדרשת" -
(א) בפסקה ( ,)2במקום הסיפה החל במילים "מתום שנת המס" יבוא "מהמועד
האמור;";
(ב)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3לעניין העברת נכסים לפי סעיפים 104א עד 104ג ,או פיצול  -תקופה
של שנתיים מיום ההעברה או ממועד הפיצול ,לפי העניין;";

()3

ההגדרה "צו הפחתת הון"  -תימחק.

בסעיף 103ב לפקודה -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום הסיפה החל במילים "לפי חוק התיאומים" יבוא "או לפי
חוק מיסוי מקרקעין";
()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1( )1על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,מכר בעל זכויות בחברה קולטת שהיה,
ערב המיזוג ,בעל זכויות באיגוד מקרקעין שהשתתף במיזוג (בסעיף קטן
זה  -בעל הזכויות) ,במהלך התקופה הנדרשת ,זכויות בחברה הקולטת,
שהיו בידיו מיד לאחר המיזוג ,כולן או חלקן ,לכל אחד מאלה (בסעיף קטן
זה  -הזכויות הנמכרות) ,תהיה החברה הקולטת חייבת בתשלום הפרש
מס הרכישה בשל הזכויות הנמכרות ,בהתאם לשווי המקרקעין שהוחזקו
על ידי איגוד המקרקעין ערב המיזוג ובהתאם לשיעורי מס הרכישה שחלו
על פעולה באיגוד מקרקעין במועד המיזוג לפי חוק מיסוי מקרקעין ,והכול
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק האמור ממועד המיזוג עד
מועד התשלום:

*
1
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הקולטת; החברה הקולטת;
(א)
(א) החברה
(ב)

בעל זכות (ב)
זכות בחברה הקולטת;
הקולטת;
בחברה בעל

(ג)

בפסקת משנה (א) או (ב).
כאמוראו (ב).
משנה (א)
לגורם
בפסקת
הקשור
כאמור
לגורם צד
צד הקשור (ג)

אשרבחברה קולטת אשר
זכויות
קולטת
מכירת
בחברה
יחולו על
מכירתלאזכויות
פסקה ()1
יחולו על
הוראות
( )2הוראות פסקה( )1()2לא
הייתה איגוד מקרקעין".
מקרקעין".
המכירה
איגוד
בעת
בעת המכירה הייתה
תיקון סעיף
בסעיף 103ג לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
103ג103ג .10
.10

()1

תיקון סעיף 103ג

"עסקיהן" יבוא "פעילותן";
במקום
בפסקה
"פעילותן";
(()1א),יבוא
"עסקיהן"
בפסקה (()1א))1(,במקום

כפעילות שההכנסות
פעילות כלכלית
"לעניין זה
בפסקה (,)3
( )2בפסקה ()2( ,)3
שההכנסות
יראוכפעילות
כלכלית
יבואפעילות
בסופהיראו
"לעניין זה
בסופה יבוא
אולפי סעיף  ,)1(2או
העניין,
סעיף ,)1(2
במס ,לפי
העניין ,לפי
להתחייב
צפויותלפי
להתחייב במס,
מתחייבות במס או
ממנהאו צפויות
ממנה מתחייבות במס
לפי 2העניין ,לפי סעיף 2
סעיף
במס,
להתחייבלפי
לפי העניין,
צפויות
להתחייבאובמס,
מתחייבות במס
או צפויות
שההכנסות  ממנה
שההכנסות  ממנה מתחייבות במס
מפעילות כלכלית כאמור;
הנובעותכאמור;
מפעילות כלכלית
הנובעותהן הכנסות
הכנסותאישר כי
שהמנהל
שבו הן
אישר כי
פסקה ()1
שהמנהל
למעט פסקה ( )1שבולמעט
המיזוג;";תוגש לפני המיזוג;";
לאישור כאמור
תוגש לפני
בקשה
בקשה לאישור כאמור
()3

בפסקה ()3( - )6

בפסקה (- )6

יבוא "במועד המיזוג
המיזוג
"במועדיהוו"
הנדרשת,
יבוא
"בתקופה
הנדרשת ,יהוו"
(א) ,במקום
"בתקופה
בפסקת משנה
(א) בפסקת משנה(א)(א) ,במקום
יבוא "במועד האמור";
האמור";
המיזוג"
"במועד
"במועד
יבוא
ובמקום
המיזוג"
יהווה",
יהווה" ,ובמקום "במועד
(ב)
()4

אחרי פסקה ( )7יבוא:
()4יבוא:
אחרי פסקה ()7
"(7א)

()5

"ארבעה" יבוא "תשעה";
"תשעה";
במקום
(ב),יבוא
"ארבעה"
בפסקת משנה
(ב) ,במקום
בפסקת משנה(ב)
לפי סעיף 103יט(א);";
103יט(א);";
שיש להגישם
והמסמכים סעיף
הדוחותלהגישם לפי
והמסמכים שיש
"(7א) הוגשו
הוגשו הדוחות

פסקת משנה (א) יבוא:
יבוא:
במקום
משנה (א)
בפסקה (,)8
במקום פסקת
בפסקה ()5( ,)8
מחזיקים יחד ,מיד לאחר
מיד לאחר
במיזוג
המשתתפותיחד,
במיזוג מחזיקים
בחברות
המשתתפות
בעלי הזכויות
בחברות
הזכויות כל
"(א)
"(א) כל בעלי
יפחת הנדרשת לא יפחת
התקופה
ובמהלך לא
הקולטת,הנדרשת
בחברה התקופה
הזכויותובמהלך
במלואהקולטת,
בחברה
המיזוג,
המיזוג ,במלוא הזכויות
מכל חלקם ,מ־ 25%מכל
כולם או
מ־25%
האמורים,
או חלקם,
הזכויות
בעלי כולם
האמורים,
המוחזקות בידי
בעלי הזכויות
הזכויות
המוחזקות בידי
סך
סך הזכויות
מהזכויות בחברה הקולטת;
אחתהקולטת;
אחת מהזכויות בחברה
שהחזיקה ,לפני מועד
מועד
קולטת
חברהלפני
שהחזיקה,
יחולו על
קולטת
חברהלא
משנה (א)
יחולו על
לאפסקת
הוראות
משנה (א)
(א )1הוראות פסקת(א)1
המעבירה;";בחברה המעבירה;";
במלוא הזכויות
בחברה
המיזוג,
המיזוג ,במלוא הזכויות

()6

תימחק;פסקה ( - )9תימחק;
פסקה ()6( - )9

()7

פסקה ( - ",)9יימחקו;
יימחקו;
הוראות
(- ",)9
"ונוסף על
המילים פסקה
ברישה ,הוראות
"ונוסף על
(9א),
המילים
בפסקה
ברישה,
בפסקה (9א))7( ,

()8

תימחק.פסקה ( - )11תימחק.
פסקה ()8( - )11

תיקון סעיף
בסעיף 103ד לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
103ד103ד .11
.11

()1

תיקון סעיף 103ד

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
קטן (א)במקום
במקום סעיף ()1
זכויות בחברה מעבירה
בחברהבעלי
זכויותרשאים
בעלי ו–(,)5
103ג()4
ו–(,)5בסעיף
האמור
על אף
"(א) על אף האמור"(א)
מעבירה
רשאים
103ג()4
בסעיף
לזכויותיהם בחברה המעבירה,
בתמורה
מהחברה הקולטת,
לקבל תמורה במזומןלקבל
בחברה המעבירה,
לזכויותיהם
במזומן בתמורה
תמורההקולטת,
מהחברה
שבמהלךזה ,ובלבד שבמהלך
הקבועות בפרק
ההטבותזה ,ובלבד
הקבועות בפרק
לשלול את
ההטבות
בכך כדי
יהיהאת
לשלול
ולא יהיה בכך כדיולא
אלה :התקיימו שני אלה:
המיזוג התקיימו שניהמיזוג
()1

מניותיהם בחברה המעבירה;
כל המעבירה;
בחברה
מכרו את
מניותיהם
וקרוביהם
את כל
הזכויות
וקרוביהם מכרו
בעלי הזכויות( )1בעלי

()2

כלשהן בחברה הקולטת.
הקולטת.
זכויות
בחברה
כלשהןקיבלו
וקרוביהם לא
קיבלו זכויות
הזכויות
וקרוביהם לא
בעלי הזכויות( )2בעלי
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(א )1על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאים בעלי זכויות בחברה מעבירה לקבל
תמורת זכויותיהם ,נוסף על המניות שהקצתה החברה הקולטת במהלך המיזוג,
גם תמורה במזומן מאת החברה הקולטת ,ולא יהיה בכך כדי לשלול את ההטבות
האמורות בפרק זה ,והכול אם מתקיימים כל אלה:
()1

ניתן לכך אישור המנהל על פי בקשה שהוגשה לו לפני מועד המיזוג;

( )2במהלך המיזוג שילמה החברה הקולטת לכל אחד מבעלי הזכויות
בחברה המעבירה תמורה במזומן בשיעור שווה בהתאם לחלקו היחסי
בזכויות בחברה המעבירה ,שאינו עולה על  40%מסך התמורה שניתנה לו;
( )3החברה הקולטת ,בעלי הזכויות בה או צד הקשור אליהם אינם
מחזיקים ,ערב המיזוג ,בזכויות בחברה המעבירה בשיעור של  10%או יותר;
( )4החברה המעבירה ,בעלי הזכויות בה או צד הקשור אליהם אינם
מחזיקים ,ערב המיזוג ,בזכויות בחברה הקולטת ,בשיעור של  10%או יותר.
(א )2התקבלה תמורה במזומן כאמור בסעיף קטן (א) או (א- )1
( )1לא יחולו לגבי בעלי הזכויות שקיבלו תמורה כאמור ההטבות הקבועות
בפרק זה ,בקשר לאותה תמורה ,והם יחויבו במסים החלים לפי כל דין;
( )2החברה הקולטת תחויב ,לגבי זכויות באיגוד מקרקעין ששולמה בעדן
תמורה במזומן ,במס רכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין;
( )3הזכויות ששולמה בעדן תמורה במזומן והמחיר המקורי שלהן,
יחושבו בהתאם ליחס שבין שווי התמורה ששולמה במזומן לשווי התמורה
הכוללת שניתנה בעד כל הזכויות בחברה המעבירה;".
()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) בסעיף זה" ,קרוב"  -כל אחד מאלה:
()1

קרוב כהגדרתו בסעיף ;88

( )2מי שהוא בעל שליטה בחבר בני אדם שהוא בעל מניות בחברה
הקולטת;
()3
תיקון סעיף 103ה

.12

תיקון סעיף 103ו

.13

מי שבעל מניות בחברה הקולטת הוא בעל שליטה בו".

בסעיף 103ה לפקודה -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "לעניין פקודה זו ,חוק התיאומים בשל אינפלציה וחוק מס
שבח מקרקעין" יבוא "לעניין פקודה זו ולעניין חוק מיסוי מקרקעין" ואחרי "אילו לא
הועבר הנכס" יבוא "והכול בין ששולמה במסגרת המיזוג תמורה במזומן כאמור בסעיף
103ד(א) או (א ,)1ובין שלא שולמה תמורה כאמור";
()2

סעיף קטן (ב)  -בטל.

בסעיף 103ו לפקודה -
( )1במקום הרישה עד המילים "יחולו לגבי" יבוא "במכירת" ואחרי "(להלן  -המניה
החדשה)" יבוא "יחולו";
( )2בפסקה ( ,)3במקום "אשר נרכשה עד המועד הקובע ,יראו לעניין חישוב רווח ההון
הריאלי עד המועד הקובע" יבוא "אשר נרכשה עד מועד השינוי ,יראו ,לעניין החיוב
במס על רווח ההון הריאלי לפי סעיף (91ב )1או החיוב במס על השבח הריאלי לפי סעיף
48א(ב )1לחוק מיסוי מקרקעין";
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()3

אחרי פסקה ( )4יבוא:
()3יבוא:
אחרי פסקה ()4
בחברהבעל זכויות בחברה
זכויות שהיה
בעלבידי מי
לראשונה,
מי שהיה
החדשה,
לראשונה ,בידי
במכירת המניה
"(4א)החדשה,
"(4א) במכירת המניה
105יד(א),לפי סעיף 105יד(א),
בסעיף  97או
כאמורסעיף
ממסאו לפי
בסעיף 97
יחול פטור
כאמור
המיזוג,
ערב ממס
המעבירהפטור
המעבירה ערב המיזוג ,יחול
המיזוגר,לפטור ממס כאמור,
ממס כאמו
למועד
לפטור
המיזוגעובר
היה זכאי
למועד
האמור
הזכויותעובר
היה זכאי
בעל
האמור
רק אם בעל הזכויותרק אם
התנאי לפי פסקה זו לא
ואולםזו לא
המיזוג;פסקה
התנאי לפי
למועד
ואולם
המיזוג;עובר
למועדהישנה
עוברהמניה
מכר את
הישנה
אילו
אילו מכר את המניה
כאמור בסעיף (97א)(;)5
(97א)(;)5
בסעיףממס
על פטור
כאמור
יחול על פטור ממסיחול
בפסקה
הזכויות
בפסקה
כאמורבעל
לא היה
הזכויות
(4ב) לא היה בעל (4ב)
למועד המיזוג ,לפטור
לפטור
המיזוג,עובר
(4א) זכאי,
למועד
כאמורעובר
(4א) זכאי,
(97ב )2במועד מכירת
מכירת
במועדסעיף
לפטור לפי
זכאי(97ב)2
והיהסעיף
פסקה ,לפי
באותה לפטור
והיה זכאי
כאמור
פסקה,
ממס כאמור באותהממס
חלק רווח ההון שהיה
שהיה
ההון,91
בסעיף
רווח
הקבוע
בשיעור חלק
בסעיף ,91
במס
הקבוע
בשיעוריחויב
החדשה,
במס
המניה
המניה החדשה ,יחויב
היה זכאי בעל הזכויות
הזכויות
בעל שבו
זכאיהיום
היהלפני
נמכרת
החדשהשבו
לפני היום
המניה
נמכרת
היתה
החדשה
נצמח ,אילו
נצמח ,אילו היתה המניה
מכירתההון במועד מכירת
מסכום רווח
יותרבמועד
ולאההון
(97ב,)2רווח
סעיףמסכום
לפייותר
ממסולא
(97ב,)2
לפטור
סעיף
האמור
האמור לפטור ממס לפי
המניה;".
המניה;".

תיקון סעיף
בסעיף 103ז לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
103ז103ז .14
.14

תיקון סעיף 103ז

()1

()1
בבורסה ולענין"  -יימחקו;
השוליים,
הנסחרות יימחקו;
"מניות ולענין" -
המיליםבבורסה
הנסחרות
בכותרת "מניות
השוליים ,המילים
בכותרת

()2

()2בטל.סעיף קטן (א)  -בטל.
סעיף קטן (א) -

תיקון סעיף
בסעיף 103ח לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
103ח103ח .15
.15

תיקון סעיף 103ח

()1

"בסעיף  "28יבוא "או ;"29
בסעיף
אחרי"או ;"29
(א),יבוא
קטן"28
"בסעיף
בסעיף קטן (א))1(,אחרי

()2

חמש שנים"  -תימחק;
"תקופה של
החל
במיליםהסיפה
החלקטן (ב),
בסעיף
תימחק;
במיליםשנים" -
של חמש
"תקופה
בסעיף קטן (ב))2(,הסיפה

()3

יבוא "בסעיפים ;"29 ,28
"בסעיפים"28
יבוא"בסעיפים
במקום
בסעיף קטן
;"29 ,28
(ד)"28,
"בסעיפים
בסעיף קטן (ד))3(,במקום

()4

אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:
(()4ז) יבוא:
אחרי סעיף קטן
"(ז )1המגבלות על "(ז)1
לא יחולו על הפסדים
סעיף זה
הפסדלאהון
הפסד או
קיזוז
המגבלות על
הפסדים
לפי על
יחולו
סעיף זה
הון לפי
הפסד
קיזוז הפסד או
הזכויות בחברה המעבירה
המעבירה
במלוא
בחברה
המיזוג,
הזכויות
במלוא ערב
שהחזיקה,
המיזוג,
קולטת
חברהערב
שהחזיקה,
כאמור של
כאמור של חברה קולטת
החברה השוק של החברה
תשעה משווי
השוק של
על פי
משווי
תשעהמועד
עלהפיבאותו
שלה על
השוק מועד
וששוויבאותו
וששווי השוק שלה עלה
שבהתקיימן לא יחולו
יחולו
נוספות
שבהתקיימן לא
בכללים נסיבות
נוספות
לקבוע
נסיבות
רשאי
בכללים
המנהל
לקבוע
המעבירה;
המעבירה; המנהל רשאי
הפסדים לפי סעיף זה;".
קיזוז זה;".
על סעיף
המגבלותלפי
המגבלות על קיזוז הפסדים

הפסדים" יבוא "שנוצרו לפני
"שנוצרו לפני
"קיזוז
יבוא
אחרי
הפסדים"
"קיזוזחייבת",
"הכנסה
אחרי
בהגדרה
(ח),חייבת",
"הכנסה
בסעיף קטן
( )5בסעיף קטן (ח))5(,בהגדרה
המיזוג לפי סעיף זה.",
מועדזה.",
מועד המיזוג לפי סעיף
סעיף
לערער תיקון
תיקון סעיף
103טצו
היתה
כאילו
היתה צו
כאילו"ניתן
ערעור" יבוא
"ניתן לערער
יבוא יהיה
במקום "לא
לפקודה ,ערעור"
103ט(ו)"לא יהיה
בסעיףבמקום
.16לפקודה,
103ט103ט(ו)
בסעיף
.16
לפי סעיף (152ב)"  .לפי סעיף (152ב)" .
103יא
תיקון סעיף
תימחק" .ובחוק"  -תימחק .
החל במילה
"ובחוק" -
במילההסיפה
לפקודה,
החל
103יא(א)
בסעיף הסיפה
 .17לפקודה,
103יא(א)
בסעיף
.17

תיקון סעיף 103יא

מיסויסעיף 103יב
"לחוקתיקון
103יב
תיקון סעיף
מקרקעין".
מקרקעין".
מקרקעין" יבוא
"לחוק מיסוי
יבואשבח
"לחוק מס
מקרקעין"
במקום
לפקודה,שבח
"לחוק מס
103יב(א)
בסעיףבמקום
.18לפקודה,
103יב(א)
בסעיף
.18
סעיף103יג
ביטול סעיף
103יג לפקודה  -בטל.
בטל.
סעיף
לפקודה -
103יג .19
.19

ביטול סעיף 103יג

103יט
תיקון סעיף
שיקבע" יבוא "שקבע".
"שקבע".
"הכל כפי
במקום יבוא
לפקודה,שיקבע"
"הכל כפי
103יט(א)
בסעיף במקום
 .20לפקודה,
103יט(א)
בסעיף
.20

תיקון סעיף 103יט

תיקון סעיף
בסעיף 103כ לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
103כ103כ .21
.21

תיקון סעיף 103כ

()1

בסעיף קטן (ב)(-)1

בסעיף קטן (ב) -
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(א) ברישה ,במקום "פקודה זו ",יבוא "פקודה זו או" ,המילים "או לפי חוק
תיאומים בשל אינפלציה - ",יימחקו ,ובמקום "ובתנאים המפורטים להלן ":יבוא
"ובלבד שהחברה הקולטת מחזיקה ,מיד לאחר המיזוג ,בכל הזכויות בחברה
הנעברת שהועברו לה אגב המיזוג ,ושבמהלך התקופה הנדרשת לא יפחת סך
הזכויות כאמור שבהחזקתה מ־ 51%מכל אחת מהזכויות בחברה הנעברת;".
(ב)
()2

פסקאות ( )1ו–( - )2יימחקו;

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1רווח או הפסד שנוצר עקב מכירת מניות החברה הנעברת בידי החברה
הקולטת לא יותר לקיזוז בשנת המס שבה חל מועד המיזוג ובמשך שנתיים
שלאחריה ,כנגד הפסד או רווח בחברה הקולטת ,והכול לפי סעיף  29 ,28או ,92
לפי העניין ,ובשלוש השנים הבאות לא יותר לקיזוז רווח או הפסד שנוצר עקב
מכירת המניות כאמור כנגד רווח או הפסד שנוצר ממכירת נכסים שיום רכישתם
קדם למועד המיזוג .
(ב )2הוראות סעיף 103ח(ז) יחולו לעניין קיזוז הפסד או הפסד הון שהיה לחברה
הקולטת לפני מועד המיזוג ,בשינויים המחויבים;".

תיקון סעיף 104א

.22

תיקון סעיף 104ב

.23

()3

סעיפים קטנים (ג) ו–(ד)  -בטלים;

()4

בסעיף קטן (ה) ,אחרי "103ב(ב)" יבוא "ו–(ב103 ,)1ד.",

בסעיף 104א לפקודה -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה ,במקום "לפי חוק מס שבח מקרקעין ,או לפי חוק התיאומים בשל
אינפלציה" יבוא "או לפי חוק מיסוי מקרקעין";
(ב)

במקום פסקה ( )1יבוא:
"(( )1א) המעביר מחזיק מיד לאחר יום ההעברה זכויות המקנות לו
לפחות  90%בכל אחת מהזכויות בחברה;
(ב) במהלך התקופה הנדרשת לא יפחת סך הזכויות שבהחזקתו של
המעביר מ־ 25%מכל אחת מהזכויות בחברה ,ואולם הוראות פסקת
משנה זו לא יחולו אם הועבר הנכס לחברה עתירת מחקר ופיתוח,
כהגדרתה לפי סעיף 103א(ב) ,ובתנאים שנקבעו לפי אותו סעיף,
ובמהלך התקופה הנדרשת לא נמכרו זכויות בידי בעלי הזכויות
בחברה האמורה ,אשר היו בידיהם מיד לאחר יום ההעברה".

(ג) בפסקה ( ,)2במקום "במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה" יבוא "בתקופה
הנדרשת";
()2

סעיף קטן (ב)  -בטל;

()3

בסעיף קטן (ב ,)1במקום " 4שנים" יבוא " 5שנים" .

בסעיף 104ב לפקודה -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה ,הקטע החל במילים "שהוקמה במיוחד" עד המילים "או לפניו,
והכל"  -יימחק ,ובמקום "לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס שבח
מקרקעין" יבוא "או לפי חוק מיסוי מקרקעין";
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(ב)

במקום פסקה ( )1יבוא:
( )1יבוא:
במקום פסקה (ב)
"(( )1א) הועבר "()1
היהלצורך כך ולא היה
במיוחד
כך ולא
שהוקמה
לחברה לצורך
הנכס במיוחד
שהוקמה
הועבר
לחברה
הנכס (א)
במועד ההעברה או
אחרת או
ההעברה
פעילות
במועד
אחרת או
נכס אחר
פעילות
לאותהאוחברה
לאותה חברה נכס אחר
מהשותפיםכל אחד מהשותפים
אחד -חלקו של
חדשה)
של כל
חברה
חדשה) זו- -חלקו
חברה(בפסקה
לפניו (בפסקה זו  -לפניו
לאחרבחברה ,מיד לאחר
מהזכויות
בחברה ,מיד
בכל אחת
מהזכויות
המשותפים
הבעליםאחת
המשותפים בכל
או
או הבעלים
שהועבר בכל נכס שהועבר
נכסההעברה
בכללפני
שהיה לו
ההעברה
לחלק
זההלפני
ההעברה ,לו
ההעברה ,זהה לחלק שהיה
בשותפות ,לפי העניין;
העניין;
כאמור או
כאמור או בשותפות ,לפי
כאמור בפסקת משנה (א)
משנה (א)
חברה
בפסקת
שאינה
כאמור
לחברה
חברה
הנכס
שאינה
הועבר
לחברה
(ב) הועבר הנכס (ב)
בחברה הקיימת היו ,לפני
היו ,לפני
הזכויות
הקיימת
בעלי
בחברה
קיימת) -
הזכויות
חברה
בעלי
(בפסקה-זו -
(בפסקה זו  -חברה קיימת)
ומיד לאחר ההעברה
ההעברה
בשותפות
לאחר
ומיד או
בשותפותבנכס
בעלי הזכויות
בנכס או
ההעברה,
ההעברה ,בעלי הזכויות
הקיימת הזהה לחלק
לחלק
בחברה
בזכויותהזהה
בחלקהקיימת
בחברה
בזכויותמהם
כל אחד
בחלק
החזיק
החזיק כל אחד מהם
לפי או בשותפות ,לפי
בשותפות,בנכס
חברה ולחלקו
בנכס או
באותה
ולחלקו
בזכויות
באותהלוחברה
שהיה לו בזכויות שהיה
העניין ,לפני ההעברה;
העניין ,לפני ההעברה;
המוחזקותהזכויות המוחזקות
הזכויות יפחת סך
הנדרשת לא
יפחת סך
התקופה
הנדרשת לא
התקופה במהלך
(ג)
(ג) במהלך
בחברה קיימת ,כולם או
כולם או
קיימת,או
בחברה חדשה
או בחברה
הזכויות
בעליחדשה
בחברה
בידי בעלי הזכויותבידי
לאחר ההעברה כאמור
כאמור
ההעברהמיד
(א) או (ב),
לאחר
משנה
בפסקתמיד
כאמוראו (ב),
משנה (א)
חלקם,
חלקם ,כאמור בפסקת
מהזכויות בחברה ,ואולם
אחת ואולם
בחברה,
מהזכויותמכל
משנה ,מ־25%
מכל אחת
פסקאות
מ־25%
באותן
באותן פסקאות משנה,
הנכס לחברה עתירת
עתירת
הועבר
לחברה
יחולו אם
לאהנכס
הועבר
משנה זו
יחולו אם
לא פסקת
הוראות
הוראות פסקת משנה זו
שנקבעו ובתנאים שנקבעו
ובתנאים103א(ב),
103א(ב),לפי סעיף
כהגדרתה
סעיף
ופיתוח,
כהגדרתה לפי
מחקר ופיתוח ,מחקר
בידי נמכרו זכויות בידי
הנדרשת לא
נמכרו זכויות
התקופה
ובמהלך לא
סעיף,הנדרשת
התקופה
ובמהלךאותו
לפי אותו סעיף ,לפי
בידיהם מיד לאחר יום
לאחר יום
אשר היו
האמורה ,מיד
היו בידיהם
בחברה
הזכויות אשר
בעליהאמורה,
בעלי הזכויות בחברה
ההעברה;";
ההעברה;";

(ג)

הנדרשת";"בתקופה הנדרשת";
ההעברה" יבוא
"בתקופה
יבואמיום
שנתיים
ההעברה"
מיום"במשך
במקום
שנתיים
בפסקה (,)2
במקום "במשך
בפסקה (( ,)2ג)

לאיגוד מקרקעין" יבוא
החברה יבוא
הפכהמקרקעין"
לאיגוד
החברהמכן
הפכה"ולאחר
במקום
"ולאחר(,)4מכן
במקוםבפסקה
(ד) בפסקה (( ,)4ד)
בעקבות העברת הקרקע",
מקרקעיןהקרקע",
לאיגוד העברת
שהיתהבעקבות
מקרקעין
לאיגודאו
מקרקעין
שהיתה
או איגוד
"שהיא
"שהיא איגוד מקרקעין
שנים" יבוא " 5שנים";
שנים";
ובמקום "4
ובמקום " 4שנים" יבוא "5
()2

תימחק;פסקה ( - )2תימחק;
בסעיף-קטן (ג),
בסעיף קטן (ג))2(,פסקה ()2

או לפי חוק מס שבח
שבח
אינפלציה
בשלחוק מס
או לפי
התיאומים
אינפלציה
בשלחוק
התיאומים"לפי
חוק(ו) ,במקום
"לפיקטן
בסעיף
( )3בסעיף קטן (ו))3(,במקום
במילים "כל התנאים"
התנאים"
הסיפה החל
במילים "כל
החלובמקום
מקרקעין"
מיסויהסיפה
ובמקום
מקרקעין"חוק
יבוא "או לפי
מקרקעין"מיסוי
מקרקעין" יבוא "או לפי חוק
יבוא "שני אלה :יבוא "שני אלה:
שמחזיקים בעלי הזכויות
הזכויותהזכויות
שמחזיקים בעלי
לא יפחת סך
הזכויות
הנדרשת
יפחת סך
התקופה
במהלך לא
התקופה הנדרשת
(א)
(א) במהלך
מהזכויותמכל אחת מהזכויות
חלקם ,מ־25%
מכל אחת
כולם או
מ־25%
האחות,
ובחברהחלקם,
המעבירהכולם או
ובחברה האחות,
בחברה המעבירה בחברה
באותן חברות;
באותן חברות;
(ב)
()4

התנאים;".שקבע שר האוצר;".
התנאים שקבע
(ב)שר האוצר

אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
(()4ו) יבוא:
אחרי סעיף קטן
בעליייכללו במניין בעלי
בבורסה לא
ייכללו במניין
הנסחרות
בזכויות לא
המחזיקיםבבורסה
בזכויות הנסחרות
בעלי זכויות
המחזיקים
"(ו )1בעלי זכויות "(ו)1
העברתהיו ,במועד העברת
אלא אם כן
במועד
היו( ,ו),
(ב) או
(א)(()1ג),כן
קטנים אלא אם
סעיפים או (ו),
(א)(()1ג)( ,ב)
לעניין
קטנים
הזכויות
הזכויות לעניין סעיפים
נאמנות ".גמל וקרן נאמנות".
למעט קופת
גמל -וקרן
שליטה"
"בעלקופת
למעט
לעניין-זה,
שליטה"
שליטה;
בעלי "בעל
לעניין זה,
הנכס ,בעלי שליטה;הנכס,

תיקון סעיף
בסעיף 104ג לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
104ג104ג .24
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()1

תיקון סעיף 104ג

בסעיף קטן (א)( -)1בסעיף קטן (א) -
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(א) ברישה ,במקום "לבעל מניותיה" יבוא "לכל בעלי מניותיה ,באופן יחסי
בהתאם לשיעור אחזקותיהם בחברה המעבירה ",ובמקום "או לפי חוק התיאומים
בשל אינפלציה" יבוא "או לפי חוק מיסוי מקרקעין";
(ב)

במקום פסקה ( )1יבוא  :
"( )1בעל המניות או בעלי המניות ,לפי העניין (להלן  -חברת האם) ,הם
חברה אחת או יותר המחזיקה בכל הזכויות בחברה המעבירה;";

(ג)

במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4במהלך התקופה הנדרשת לא יפחת סך הזכויות שמחזיקה חברת האם
בחברה המעבירה מ־ 25%מכל אחת מהזכויות באותה חברה;";

(ד)

בפסקה ( ,)6במקום "הנכס מועבר" יבוא "המניות מועברות";

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "היכולה" יבוא "או מפעל מוטב כהגדרתו בסעיף  51לאותו
חוק והחברה יכולה" ובמקום "סעיף (47ב)( )2או (51ג) לאותו חוק" יבוא "סעיף (47א )2ו–(ב)
( )2או 51ב(א) ו–(ג) לאותו חוק";
( )3בסעיף קטן (ג) ,המילים "ולצורך חוק התיאומים בשל אינפלציה עקב הפעלת סעיף
זה"  -יימחקו.
תיקון סעיף 104ד
תיקון סעיף 104ה
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 .26בסעיף 104ה לפקודה -

בסעיף 104ד לפקודה ,פסקאות ( )2( ,)1ו–( - )5יימחקו.

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "חוק התיאומים בשל אינפלציה וחוק מס שבח מקרקעין"
יבוא "ולעניין חוק מיסוי מקרקעין" והסיפה החל במילים "ואולם המחיר המקורי" -
תימחק;
()2

סעיף קטן (ב)  -בטל;

( )3בסעיף קטן (ג) ,לפני "ריווח הון או הפסד הון" יבוא "על קיזוז" ,ובמקום הסיפה
החל במילים "לא יותר לקיזוז" יבוא "יחולו הוראות סעיף 103כ(ב )1ו–(ב ,)2בשינויים
המחויבים ,ואולם לא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 103כ(ב )2אם נרכשו אמצעי שליטה
בשיעור העולה על  50%בחברה אליה הועבר הנכס ,לאחר שחלפו לפחות שלוש שנות
המס שקדמו למועד תחילת שנת המס שבה הועבר הנכס".
תיקון סעיף 104ו
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בסעיף 104ו לפקודה -
()1

האמור בו יסומן "(א)" ,ובו -
(א) בפסקה ( ,)3במקום "עד המועד הקובע ,יראו לענין חישוב רווח ההון הריאלי
עד המועד הקובע" יבוא "עד מועד השינוי ,יראו לעניין החיוב במס על רווח ההון
הריאלי לפי סעיף (91ב )1או החיוב במס על השבח הריאלי לפי סעיף 48א(ב)1
לחוק מיסוי מקרקעין";
(ב)

אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4במכירת המניה בידי המעביר יחול פטור ממס כאמור בסעיף  ,97או
לפי סעיף 105יד(א) ,רק אם המעביר היה זכאי ,עובר למועד העברת הנכס,
לפטור ממס כאמור ,אילו מכר את הנכס עובר  למועד העברת הנכס; ואולם
התנאי לפי פסקה זו לא יחול על פטור ממס כאמור בסעיף (97א)(;".)5

()2
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אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
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אשר חברה אחות אשר
מניה של
הנדרשת,אחות
של חברה
התקופה
הנדרשת ,מניה
מניות ,במהלך
התקופה
במהלךבעל
"(ב) מכר
"(ב) מכר בעל מניות,
מעבירה אשר העבירה
העבירה
אשרחברה
מניה של
מעבירה
104ב(ו) ,או
של חברה
סעיף
מניה
בהעברהאולפי
נכס 104ב(ו),
קיבלהסעיף
קיבלה נכס בהעברה לפי
כאמור בסעיף קטן (א)(,)4
( ,97א)(,)4
סעיףקטן
בסעיף
כאמורלפי
בפטור ממס
סעיף,97
סעיף,
אותו לפי
הוראות ממס
סעיף ,בפטור
נכס לפי
נכס לפי הוראות אותו
כדיבידנד במועד העברת
במועדלו העברת
כדיבידנד חולק
הנכס כאילו
חולק לו
כאילובעלות
היחסי
הנכס
בעלותחלקו
יראו את
יראו את חלקו היחסי
יחושב לפי חלקו היחסי
היחסי
הנכס
בעלותחלקו
יחושב לפי
המניות
הנכס
בעלותבעל
היחסי של
המניות
חלקו
בעל
כאמור;
היחסי של
הנכס כאמור; חלקו הנכס
המעבירה במועד ההעברה.
בחברהההעברה.
בזכויות במועד
בזכויות בחברה המעבירה
שהעבירה נכס לחברה
לחברה
מעבירה,
שהעבירה נכס
היה לחברה
מעבירה,
בפקודה זו,
האמורלחברה
בפקודהאףזו ,היה
(ג) על אף האמור(ג) על
בחוק לעידוד השקעות
השקעות
כמשמעותו
מאושרלעידוד
כמשמעותו בחוק
104ב(ו) ,מפעל
מאושר
בסעיף
מפעל
כאמור
104ב(ו),
אחות כאמור בסעיףאחות
ההעברה היתה החברה
החברה
ובעת
היתה
ההעברהחוק,
ובעת 51לאותו
בסעיף
חוק,
כהגדרתו
 51לאותו
מוטב
בסעיף
מפעל
כהגדרתו
הון או מפעל מוטב הון או
או 51ב(א) ו–(ג) לחוק
לחוק
ו–(ב)()2
(47א )2ו–(ג)
סעיף 51ב(א)
ו–(ב)( )2או
דיבידנד לפי
סעיף (47א)2
לפי לחלק
יכולה
דיבידנד
המעבירה
המעבירה יכולה לחלק
שהועברו הנכסים שהועברו
הנכסים על עלות
שאינו עולה
הדיבידנדעלות
חלק עולה על
שאינו
במס
הדיבידנד
האמור ,יחויב
האמור ,יחויב במס חלק
ההעברה כאילו חולק".
חולק".
בעת
כאילו
העניין,
ההעברה
סעיפים ,לפי
העניין ,בעת
לפיבאותם
כאמור
סעיפים,
האחות
באותם
לחברה
לחברה האחות כאמור
תיקון סעיף
בסעיף 104ז(ב) לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
104ז104ז(ב).28
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תיקון סעיף 104ז

( ,)2ובסעיפים" יבוא
יבוא
פסקה
ובסעיפים"
להוראות
כפוף(,)2
פסקה
103י,
להוראות
כפוף"בסעיף
במקום
"בסעיף(103,)1י,
במקוםבפסקה
( )1בפסקה ()1( ,)1
לגרוע מהוראות סעיף
כדיסעיף
מהוראות
פסקה זו
לגרוע
בהוראות
"איןזו כדי
פסקה
יבוא
בהוראות
"אין ובסופה
יבוא103י",
"בסעיפים
"בסעיפים 103י ",ובסופה
104ה(ג)";
104ה(ג)";
()2

תימחק.פסקה ( - )2תימחק.
פסקה ()2( - )2

תיקון סעיף
בסעיף 104ח לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
104ח104ח .29
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()1

בסעיף קטן (ב)(-)1

תיקון סעיף 104ח

בסעיף קטן (ב) -

(א) בפסקה (( - )1א) בפסקה (- )1
תיאומיםלענין חוק תיאומים
והמילים "או
יבוא "או",
"או"",חלק ה'"
יבואאחרי
ברישה,
( )1ברישה ,אחרי()1
לענין חוק
והמילים "או
"חלק ה'"
אינפלציה"  -יימחקו;
בשל אינפלציה"  -בשל
יימחקו;
()2
(ב)

תימחק;משנה (ג)  -תימחק;
( - )2פסקת
פסקת משנה (ג)

אחרי פסקה ( )1יבוא:
(ב)יבוא:
אחרי פסקה ()1
נוספת,
תמורה
צירוף
תמורהמניות
צירוףהחלפת
מניותכללה
אלה:יחולו הוראות אלה:
"(1א) כללה החלפת"(1א)
הוראות
יחולו
נוספת,
תמורה כאמור ההטבות
שקיבלו
הזכויות
בעלי
הזכויות לגבי
בעלילא יחולו
(א) לא יחולו לגבי(א)
ההטבות
כאמור
תמורה
שקיבלו
במסיםוהם יחויבו במסים
תמורה,
יחויבו
לאותה
בקשרוהם
תמורה,
לאותה זה,
הקבועות בסעיף
הקבועות בסעיף זה ,בקשר
החלים לפי כל דין; החלים לפי כל דין;
והמחיר המקורי שלהן,
שלהן,
במזומן
המקורי
תמורה
והמחיר
במזומןבעדן
ששולמה
תמורה
הזכויות
ששולמה בעדן
(ב)
(ב) הזכויות
ששולמה במזומן לשווי
התמורהלשווי
ששולמה במזומן
התמורהשבין שווי
בהתאם ליחס
שבין שווי
יחושבו
יחושבו בהתאם ליחס
הזכויות בחברה הנעברת;".
הנעברת;".
בחברהכל
שניתנה בעד
הזכויות
הכוללת
התמורהבעד כל
התמורה הכוללת שניתנה

מניות" ובמקום הסיפה
הסיפה
"החלפת
ובמקום
יבוא
מניות"
מניות"
"החלפת
"בהחלפת
במקוםיבוא
(,)3מניות"
"בהחלפת
במקום בפסקה
(ג) בפסקה (( ,)3ג)
ההחלפה ,למכירתן לעניין
למכירתן לעניין
"תיחשב ,במועד
יבואההחלפה,
במועד
הוראות"
"תיחשב,
"יחולו
במיליםיבוא
הוראות"
החל במילים "יחולוהחל
חוק מיסוי מקרקעין";
מקרקעין";
רכישה לפי
מיסוי
במס
החיובחוק
החיוב במס רכישה לפי
()2

()2
בסעיף קטן (ג) -

בסעיף קטן (ג) -

המתואמתהנוספת המתואמת
בתוספת התמורה
"והכל הנוספת
התמורה
במקום
בתוספת
בסיפה,
"והכל
במקום(,)2
בסיפה,בפסקה
(א) בפסקה (( ,)2א)
"לעניין זה" ,התמורה
"התמורה
זה ,במילים
"לענייןהחל
והסיפה
במילים
סכומי"
החל
בתוספת
והסיפה
"והכל
סכומי"
בתוספתיבוא
וסכומי" יבוא "והכלוסכומי"
המתואמת""  -תימחק;
תימחק;
הנוספת
הנוספת המתואמת"" -
(ב)

פסקת משנה (ג) יבוא  :
יבוא  :
במקום
משנה (ג)
בפסקה (,)5
במקום פסקת
בפסקה (( ,)5ב)

6.8.2017
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"(ג) במכירת המניה המוקצית יחול פטור ממס כאמור בסעיף  ,97או לפי
סעיף 105יד(א) ,רק אם המעביר היה זכאי ,עובר למועד החלפת המניות,
לפטור ממס כאמור ,אילו מכר את המניות האמורות עובר למועד החלפתן;
ואולם התנאי לפי פסקת משנה זו לא יחול על פטור ממס כאמור בסעיף
(97א)(;";)5
()3

בסעיף קטן (ד) -
(א) בפסקה ( ,)1הסיפה החל במילים "התקופות המנויות"  -תימחק;
(ב) בפסקה (()2א) ,במקום "בתוספת התמורה הנוספת ,אם ניתנה ,כשהם" יבוא
"כשהוא";

()4

בסעיף קטן (ה) ,במקום "סעיף (102ג)" יבוא "סעיף (102ב)";

()5

סעיף קטן (ו)  -בטל.

תיקון סעיף 105ב

.30

בסעיף 105ב(א) לפקודה ,במקום "לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס
שבח מקרקעין" יבוא "או לפי חוק מיסוי מקרקעין".

תיקון סעיף 105ג

.31

בסעיף 105ג(א) לפקודה -
( )1בפסקאות ( )2ו–( ,)3בכל מקום ,במקום "במשך שנתיים ממועד הפיצול" יבוא
"במהלך התקופה הנדרשת";
( )2בפסקה ( ,)4המילים "עצמאית שההכנסות ממנה מתחייבות במס לפי סעיף ")1(2
 יימחקו ,ובסופה יבוא "ובלבד שההכנסות מפעילות זו מתחייבות במס או צפויותלהתחייב במס ,לפי העניין ,לפי סעיף  ,)1(2או שההכנסות מפעילות זו מתחייבות במס
או צפויות להתחייב במס ,לפי העניין ,לפי סעיף  2למעט פסקה ( )1שבו שהמנהל אישר
כי הן הכנסות הנובעות מפעילות כלכלית כאמור; בקשה לאישור כאמור תוגש לפני
הפיצול";   
()3

בפסקה (- )7
(א) בפסקת משנה (א) ,המילים "ובמשך שנתיים ממועד הפיצול"  -יימחקו,
ובסופה יבוא "ובמהלך התקופה הנדרשת לא יפחת סך הזכויות המוחזקות בידי
בעלי המניות האמורים ,כולם או חלקם ,בכל אחת מהחברות כאמור ,מ־ 25%מכל
אחת מהזכויות באותן חברות";
(ב) בפסקת משנה (ב) ,המילים "ובמשך שנתיים ממועד הפיצול"  -יימחקו,
ובסופה יבוא "ובמהלך התקופה הנדרשת לא יפחת סך זכויותיה בחברה החדשה
מ־ 25%מכל אחת מהזכויות באותה חברה";

()4

פסקה ( - )8תימחק;

()5

בפסקה (8א) ,המילים "ונוסף על הוראות פסקה ( - ")8יימחקו;

( )6בפסקה ( ,)11במקום "במשך שנתיים לאחר מועד הפיצול" יבוא "במהלך התקופה
הנדרשת";
( )7בפסקה ( ,)13במקום "לפני" יבוא "לעניין פיצול כאמור בסעיף 105א( - )1לפני",
ובסופה יבוא "ולעניין פיצול כאמור בסעיף 105א( - )2הוגשו הדוחות והמסמכים שיש
להגישם לפי סעיף 103יט(א) כפי שהוחל לעניין פיצול כאמור בסעיף 105ח(א)";
()8
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תיקון סעיף
בסעיף 105ד(ו) לפקודה -
105ד105ד(ו).32לפקודה -
בסעיף
.32

תיקון סעיף 105ד

( )1האמור בו ()1
השקעות הון" יבוא "או
לעידוד
לעידודאחרי
"( ,")1ובה,
האמור בו
יבוא "או
"בחוקהון"
השקעות
כפסקה"בחוק
יסומן אחרי
"( ,")1ובה,
יסומן כפסקה
(47ב)( )2או (51ג) לאותו
חוק",
לאותו
בסעיף 51
מפעל
"סעיףלאותו
ובמקום (51ג)
(47ב)( )2או
"סעיף
ובמקום
כהגדרתוחוק",
מוטב 51לאותו
בסעיף
מפעל מוטב כהגדרתו
51ב(א) ו–(ג) לאותו חוק";
ו–(ב)( )2או
חוק" יבוא
לאותו חוק";
(47א)2ו–(ג)
"סעיף51ב(א)
ו–(ב)( )2או
חוק" יבוא "סעיף (47א)2
()2

אחרי פסקה ( )1יבוא:
()2יבוא:
אחרי פסקה ()1
לו בפיצול ,או מניה
מניה
שהוקצתה
בפיצול ,או
חדשה
שהוקצתה לו
מניה של חברה
מניותחדשה
בעלחברה
מכרשל
"( )2מניה
"( )2מכר בעל מניות
התקופה הנדרשת ,יראו
הנדרשת ,יראו
התקופה ,97במהלך
לפי סעיף
במהלך
 ,97ממס
בפטור
מתפצלת,סעיף
חברהממס לפי
של חברה מתפצלת,שלבפטור
הפיצול ,כאילו חולק לו
חולק לו
במועד
כאילו
חלקו
הפיצול,
( ,)1כפי
במועד
בפסקה
חלקו
כאמור
( ,)1כפי
הנכסים
בפסקה
עודף
כאמור
את עודף הנכסים את
כדיבידנד במועד האמור".
כדיבידנד במועד האמור".

סעיף105ה
ביטול סעיף
105ה לפקודה  -בטל.
בטל.
סעיף
לפקודה -
105ה .33
.33

ביטול סעיף 105ה

תיקון סעיף
בסעיף 105ו לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
105ו105ו .34
.34

תיקון סעיף 105ו

()1

יבוא "מיסוי מקרקעין";
מקרקעין"
יבואשבח
מקרקעין""מס
(א) ,במקום
"מסקטן
בסעיף
מקרקעין";
"מיסוי
שבח
בסעיף קטן (א))1(,במקום

()2

סעיף קטן (ב) )2(-בטל.סעיף קטן (ב)  -בטל.

תיקון סעיף
בסעיף 105ז לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
105ז105ז .35
.35

תיקון סעיף 105ז

המילים "ביום הפיצול" -
הפיצול" -
"ביום עד
בחברה"
המילים
"והזכויות
בחברה" עד
"והזכויות במילים
במיליםהקטע החל
( )1ברישה ,הקטע()1החלברישה,
יימחק;
יימחק;
(91ב )1או לצורך חישוב
סעיףחישוב
לצורך
יבואאו"לפי
(91ב)1
הקובע"
המועד סעיף
יבוא "לפי
הקובע""עד
המועדבמקום
בפסקה (,)4
במקום "עד
( )2בפסקה ()2( ,)4
העניין ,עד מועד השינוי";
לפיהשינוי";
מועד
מקרקעין,
העניין ,עד
לפימיסוי
לחוק
מקרקעין,
מיסוי48א(ב)1
לחוקסעיף
הריאלי לפי
השבח48א(ב)1
השבח הריאלי לפי סעיף
()3

אחרי פסקה ( )5יבוא:
()3יבוא:
אחרי פסקה ()5
בסעיף  ,97או לפי סעיף
כאמור סעיף
ממס או לפי
בסעיף ,97
יחול פטור
החדשהכאמור
פטור ממס
המניה
יחול
במכירת
"()6החדשה
"( )6במכירת המניה
לפטור ממס כאמור ,אילו
הפיצול,ר ,אילו
ממס כאמו
למועד
לפטור
עובר
הפיצול,
היה זכאי
למועד
המוכר
זכאיאםעובר
105יד(א) ,רק
105יד(א) ,רק אם המוכר היה
ואולם התנאי לפי פסקה
הפיצול;פסקה
התנאי לפי
למועד
ואולם
עובר
הפיצול;
המתפצלת
למועד
בחברה
המניה עובר
המתפצלת
מכר את
מכר את המניה בחברה
כאמור בסעיף (97א)(".)5
(97א)(".)5
בסעיףממס
על פטור
כאמור
ממסיחול
זו לא יחול על פטורזו לא

סעיף 105ח
כאמורתיקון
105ח
תיקון סעיף
105א(.",)1
בסעיף
105א(.",)1
בסעיףפיצול
כאמורלעניין
פיצול"103ט,
"103ט" יבוא
במקום לעניין
יבוא "103ט,
לפקודה,
"103ט"
105ח(ב)
במקום
בסעיף
.36לפקודה,
105ח(ב)
בסעיף
.36
תיקון סעיף
בסעיף 105ט לפקודה -
לפקודה -
בסעיף
105ט105ט .37
.37

()1

תיקון סעיף 105ט

בו יסומן "(א)" ,ובו -
האמור בו ()1
האמור -
יסומן "(א)" ,ובו
תימחק;שלפיהם"  -תימחק;
המילים"-כללים
"כלליםעד
המיליםהרישה
(א) הרישה עד (א)
שלפיהם"
(ב)

הקטע החל (ב)
"לאחר הפיצול"  -יימחק;
"לאחר עד
"או מיזוג"
במילים
הקטע החל
המילים יימחק;
הפיצול" -
המילים
מיזוג" עד
במילים "או

"אם ניתן לכך אישור
לכךיבוא
שיחולו"
"ובלבד
החל
הסיפה
(ג) במקום הסיפה(ג)החלבמקום
אישור
"אם ניתן
במיליםיבוא
שיחולו"
"ובלבד
במילים
אישור המנהל ייתן אישור
ייתןכאמור;
הפיצול
מועד
הפיצול לפני
שהוגשה לו
שהוגשה פי
המנהל ,על
המנהל
כאמור;
בקשהמועד
לו לפני
המנהל ,על פי בקשה
המפורטים בפרק שני ובפרק
שני ובפרק
התנאים
המפורטים בפרק
התנאים מתקיימים
מתקיימים דעתו כי
הוכח להנחת
דעתו כי
כאמור אם
כאמור אם הוכח להנחת
בשינויים המחויבים";
המחויבים";
בשינוייםלחלק זה,
רביעי לחלק זה ,רביעי
()2

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()2א) אחרי
אחרי סעיף קטן
סעיף היתה צו לפי סעיף
לפיכאילו
לערער
היתה צו
(א) ניתן
כאילו
לערערקטן
לפי סעיף
המנהלניתן
החלטתקטן (א)
לפי סעיף
המנהל על
"(ב) על החלטת "(ב)
(152ב)".
(152ב)".

ו–(ב ")1יבוא "104א(ב .")1תיקון סעיף 105י
תיקון סעיף
"104א(ב.")1
104א(ב)
יבוא
"103יג,
ו–(ב")1
במקום
104א(ב)
לפקודה,
"103יג,
105י
במקום
בסעיף
לפקודה,
בסעיף
105י105י .38
.38
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הוספת פרק חמישי

.39
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.40
 .41בסעיף (175ב) לפקודה ,בהגדרה "מחזור עסקאות" ,במקום "חוק מס שבח מקרקעין,

אחרי סעיף 105י לפקודה יבוא:
"פרק חמישי :שינוי מבנה נוסף
שינוי מבנה נוסף

105י( .1א) על אף האמור בחלק זה ,חברה שהשתתפה בשינוי
מבנה (בסעיף זה  -שינוי מבנה קודם) ,ומבקשת להשתתף,
במהלך התקופה הנדרשת ,בשינוי מבנה נוסף ,אחד או יותר
(בסעיף זה  -שינוי מבנה נוסף) ,למעט שינוי מבנה לפי סעיף
104ח ,שיש בו כדי לגרום לכך שלא יתקיים תנאי מהתנאים
לפי חלק זה המזכים בהטבות בשל שינוי המבנה הקודם ,לא
יראו בהשתתפותה בשינוי מבנה נוסף כאמור משום אי־קיום
תנאי מהתנאים כאמור ,אם אישר זאת המנהל על פי בקשה
שהוגשה לו לפני שינוי המבנה הנוסף; המנהל ייתן אישור
כאמור אם הוכח להנחת דעתו כי מתקיימים כל אלה:
( )1תנאי הזכאות להטבות לפי חלק זה היו מתקיימים
לגבי שינוי המבנה הנוסף אילו התבצע בתום התקופה
הנדרשת;
()2

לשינוי המבנה הנוסף תכלית עסקית וכלכלית;

( )3הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן
מהמטרות העיקריות של שינוי המבנה הנוסף ,ואם
הוגשה בקשה לפי סעיף זה לגבי יותר משינוי מבנה
אחד  -של כל אחד משינויי המבנה הנוספים או של
כולם יחד.
(ב) על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א) ניתן לערער כאילו
היתה צו לפי סעיף (152ב).
(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על מיזוג שחברה מבקשת
להשתתף בו לאחר שהשתתפה במיזוג קודם".
תיקון סעיף 175

בסעיף (131א)(5א) לפקודה ,במקום "מס שבח מקרקעין" יבוא "מיסוי מקרקעין".
התשכ"ג "1963-יבוא "חוק מיסוי מקרקעין".

תחולה והוראת
מעבר

.42

(א) חוק זה יחול על שינוי מבנה שנעשה ביום פרסומו (להלן  -יום הפרסום) ואילך.
(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א) -
( )1הוראות סעיף 103ג( )8לפקודה וביטולו של סעיף 103ג( )9לפקודה ,כנוסחם
בסעיף  10לחוק זה ,יחולו על מיזוג שנעשה ערב יום הפרסום ,ובלבד שביום
הפרסום התקיימו לגבי בעלי הזכויות בחברות המשתתפות במיזוג התנאים
כאמור באותם סעיפים ,כנוסחם ערב יום הפרסום ,וניתנה על כך הודעה למנהל;
( )2הוראות סעיף 104א(א) לפקודה ,כנוסחו בסעיף  22לחוק זה ,יחולו על העברת
נכס כמשמעותה באותו סעיף שנעשתה ערב יום הפרסום ,ובלבד שביום הפרסום
התקיימו לגבי מי שהעביר את זכויותיו בנכס התנאים כאמור באותו סעיף ובסעיף
104ד ,כנוסחם ערב יום הפרסום ,וניתנה על כך הודעה למנהל;
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על לחוק זה ,יחול על
יחול 23
כנוסחוזה,בסעיף
לפקודה ,לחוק
104ב(א)()1בסעיף 23
לפקודה ,כנוסחו
הוראות סעיף
( )3הוראות סעיף(104)3ב(א)()1
יום הפרסום ,לחברה
לחברה
הפרסום ,ערב
יוםשנעשתה
סעיף
באותוערב
שנעשתה
כמשמעותה
באותו סעיף
העברת נכס
העברת נכס כמשמעותה
התקיימו לגבי מי שהעביר
הפרסום שהעביר
שביום לגבי מי
התקיימו
ובלבד
הפרסום
לצורך כך,
במיוחדשביום
שהוקמהך ,ובלבד
שהוקמה במיוחד לצורך כ
יוםד ,כנוסחם ערב יום
ערב 104
ובסעיף
כנוסחם
באותוד ,סעיף
ובסעיף 104
סעיףכאמור
התנאים
באותו
בנכס
כאמור
זכויותיו
התנאים
את זכויותיו בנכס את
למנהל; כך הודעה למנהל;
וניתנה על
הודעה
הפרסום,
הפרסום ,וניתנה על כך
עללחוק זה ,יחולו על
יחולו24
כנוסחוזה,בסעיף
לפקודה ,לחוק
104ג(א)()4בסעיף 24
לפקודה ,כנוסחו
הוראות סעיף
( )4הוראות סעיף(104)4ג(א)()4
הפרסום ,ובלבד שביום
שביום
ובלבדיום
שנעשתה ערב
סעיףהפרסום,
ערב יום
באותו
שנעשתה
כמשמעותה
באותו סעיף
העברת מניות
העברת מניות כמשמעותה
104ג(א)( ,)4כנוסחו ערב יום
בסעיףערב יום
כמשמעותהכנוסחו
בסעיף 104ג(א)(,)4
חברת האם,
כמשמעותה
התקיים לגבי
חברת האם,
הפרסום
הפרסום התקיים לגבי
כנוסחם ערב יום הפרסום,
יוםד,הפרסום,
ערב 104
ובסעיף
כנוסחם
באותוד ,סעיף
ובסעיף 104
סעיףכאמור
התנאים
באותו
הפרסום,
הפרסום ,התנאים כאמור
למנהל; כך הודעה למנהל;
וניתנה על
וניתנה על כך הודעה
לפקודה105,ג(א)( )8לפקודה,
של סעיף
105ג(א)()8
לפקודה וביטולו
105ג(א)()7של סעיף
לפקודה וביטולו
הוראות סעיף
( )5הוראות סעיף(105)5ג(א)()7
ובלבדיום הפרסום ,ובלבד
שנעשה ערב
פיצולהפרסום,
ערב יום
שנעשה על
פיצולזה ,יחולו
עללחוק
יחולו 31
זה,בסעיף
כנוסחם
כנוסחם בסעיף  31לחוק
הזכויות התנאים כאמור
ובעליכאמור
התנאים
המתפצלת
החברההזכויות
המתפצלת ובעלי
התקיימו לגבי
החברה
הפרסום
שביוםלגבי
שביום הפרסום התקיימו
למנהל; כך הודעה למנהל;
וניתנה על
הודעה
הפרסום,
על כך
וניתנהיום
כנוסחם ערב
סעיפים,הפרסום,
באותםערב יום
באותם סעיפים ,כנוסחם
באישור זה ,יחולו ,באישור
יחולו 39,לחוק
זה,בסעיף
כנוסחו
לפקודה ,לחוק
105י1בסעיף 39
כנוסחו
סעיף
לפקודה,
( )6הוראות סעיף(105)6י1הוראות
אף אם שינוי המבנה
המבנה
שינויואילך,
הפרסום
אף אם
ואילך,ביום
שנעשה
הפרסום
מבנה נוסף
שנעשה ביום
נוסףעל שינוי
המנהל,
המנהל ,על שינוי מבנה
מבנהנוסף" ו"שינוי מבנה
ו"שינוימבנה
נוסף""שינוי
לעניין זה,
הפרסום; מבנה
לענייןיוםזה" ,שינוי
הפרסום; ערב
הקודם נעשה
הקודם נעשה ערב יום
כהגדרתם בסעיף האמור;
בסעיף-האמור;
קודם"  -כהגדרתםקודם"
כנוסחם לפקודה ,כנוסחם
ו־105ג(א)()14
לפקודה,
104ב(א)()4
ו־105ג(א)()14
104א(ב,)1
104ב(א)()4
104א(ב ,)1סעיפים
סעיפים הוראות
()7
( )7הוראות
שנעשה ערב יום הפרסום,
מבנההפרסום,
ערב יום
שנעשהשינוי
יחולו על
מבנה
שינויזה,
על לחוק
יחולוו־31
23 ,22
בסעיפיםזה,
בסעיפים  23 ,22ו־ 31לחוק
העברת הזכויות בקרקע,
ממועדבקרקע,
הזכויות
שנים
העברת
ממועדארבע
לא חלפו
שנים
הפרסום
חלפו ארבע
לאשביום
ובלבד
ובלבד שביום הפרסום
העניין;הפיצול ,לפי העניין;
הקרקע או
הפיצול ,לפי
העברת הקרקע או העברת
השקעות הון ,התשי"ט-
התשי"ט-
לעידוד
הון,
לחוק
השקעות
בסעיף 72א
לעידוד
האמור
לגביולחוק
בסעיף 72א
שמתקיים
האמור
לגביו מי
( )8מי שמתקיים ()8
סעיפים 104ג(ב) ו־105ד(ו)
ו־105ד(ו)
הוראות
לגביו104ג(ב)
סעיפים
הוראותלחול
לגביוימשיכו
הפרסום,
יוםלחול
ימשיכו
הפרסום ,2,ערב
1959

 ,21959ערב יום

בסעיפים  24ו־ 32לחוק זה.
תיקונםלחוק זה.
ערב 24ו־32
בסעיפים
כנוסחם
תיקונם
לפקודה,
לפקודה ,כנוסחם ערב
הנדרשת ,התקופה הנדרשת,
תינתן עד תום
התקופה
עד ()6
(ב)()1תום
תינתן עד
בסעיף קטן
כאמורעד ()6
למנהל (ב)()1
בסעיף קטן
הודעה
(ג) הודעה למנהל(ג)כאמור
תקופה .תום אותה תקופה.
יותר  -עד
אותה
ארוכה
תקופה תום
יותר  -עד
המנהל
ארוכה
תקופה ידי
נקבעה על
המנהל
ואם נקבעה על ידי ואם
(ד)

לפקודה.בסעיף  103לפקודה.
בסעיף103-
בסעיף זה( ,ד)
כהגדרתם
כהגדרתםמבנה"
"פיצול" ו"שינוי
מבנה" -
"מיזוג",
ו"שינוי
"פיצול"זה,
"מיזוג" ,בסעיף
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה ומ ש ה כ ח ל ו ן
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

משה כחלון
שר האוצר

ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י בילו ילןי י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
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חוק משק החשמל (תיקון מס'  - 14הוראת שעה) ,התשע"ז*2017-
הוספת פרק ז'- 1
הוראת שעה

.1

התשנ"ו ,11996-אחרי סעיף  58יבוא:

בחוק משק החשמל,
"פרק ז' - 1תכנית רב־שנתית וועדה בין־משרדית לעניין
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת  -הוראת שעה
פרק ז' - 1תחולה

58א .הוראות פרק זה יחולו בתקופה שמיום פרסומו של חוק משק
החשמל (תיקון מס'  - 14הוראת שעה) ,התשע"ז2017- ,2ועד
יום ה' בטבת התשצ"א ( 31בדצמבר .)2030

פרק ז' - 1הגדרות

58ב .בפרק זה -
"אנרגיה מתחדשת"  -אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש,
רוח ,מים ,פסולת או ביומסה ,או בניצול מקור אנרגיה
אחר שאינו דלק מאובן או דלק גרעיני;
"ביומסה"  -מסת חומר אורגני לא מאובן;
"דלק מאובן"  -דלק הנוצר מהתאבנות חומר אורגני בסביבה
מחוסרת חמצן;
"החלטת הממשלה"  -החלטת הממשלה מס'  542מיום ז'
בתשרי התשע"ו ( 20בספטמבר .)2015

תכנית רב־שנתית 58ג .השר יגבש תכנית עבודה רב־שנתית לעניין ייצור חשמל
לעניין ייצור חשמל
מאנרגיה מתחדשת ,שתכלול פעולות לביצוע בכל שנה לשם
מאנרגיה מתחדשת
עמידה ביעדים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שנקבעו
בהחלטת הממשלה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע
מסמכות השר לפי סעיף 57א .
ועדה בין־משרדית 58ד( .א) תוקם ועדה בין־משרדית שתפקידה להגיש המלצות
לעניין ייצור חשמל
לשר בנוגע לקידום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהתאם
מאנרגיה מתחדשת
ליעדים לייצור חשמל כאמור שנקבעו בהחלטת הממשלה
(בסעיף זה  -הוועדה) ,ובין השאר המלצות בעניינים אלה:
( )1דרכים לצמצום או להסרה של חסמים לייצור
חשמל מאנרגיה מתחדשת לשם עמידה באותם יעדים,
ובכלל זה חסמי תכנון ומימון;
( )2דרכים לצמצום או להסרה של חסמים להקמת
מיתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
(ב)

אלה חברי הוועדה:
( )1המנהל הכללי של המשרד שימנה השר ,והוא
יהיה היושב ראש;
( )2נציג אגף התקציבים במשרד האוצר שימנה שר
האוצר מבין עובדי האגף;

*
1
2
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כהגדרתו בחוק התכנון,
התכנוןהתכנון,
כהגדרתו בחוק
נציג מינהל
התכנון
( )3נציג מינהל ()3
עובדיהתכנון מבין עובדי
מביןמינהל
התכנון על
מינהלהממונה
שימנה השר
שימנה השר הממונה על
המינהל;
המינהל;
שימנה השר הממונה
הממונה
השרישראל
מקרקעי
שימנה
רשות
ישראל
מקרקעינציג
( )4נציג רשות ()4
עובדיה;רשות מבין עובדיה;
על אותה
על אותה רשות מבין
( )5נציג משרד ()5
שר הפנים מבין עובדי
עובדי
שימנה
הפנים מבין
משרד הפנים
שימנה שר
הפנים נציג
משרדו;
משרדו;
( )6נציג המשרד ()6
להגנתשימנה השר להגנת
הסביבה
השר
להגנת
שימנה
המשרד
הסביבה
להגנתנציג
משרדו;מבין עובדי משרדו;
הסביבה מבין עובדיהסביבה
( )7נציג משרד ()7
ופיתוח הכפר שימנה שר
שימנה שר
החקלאות
משרד הכפר
נציגופיתוח
החקלאות
משרדו;מבין עובדי משרדו;
ופיתוח הכפר
מבין עובדי
החקלאות
החקלאות ופיתוח הכפר
והתעשייה שימנה שר
שימנה שר
הכלכלה
והתעשייה
נציג משרד
הכלכלה
( )8נציג משרד ()8
משרדו;מבין עובדי משרדו;
והתעשייה
עובדי
הכלכלה
הכלכלה והתעשייה מבין
מבין שר הביטחון מבין
שימנה
הביטחון
הביטחון
משרדשר
נציגשימנה
הביטחון
( )9נציג משרד ()9
עובדי משרדו;
עובדי משרדו;
מביןראש הרשות מבין
הרשותיושב
ראששימנה
הרשות
נציגיושב
שימנה
( )10נציג הרשות ()10
עובדי הרשות.
עובדי הרשות.
אחד מחברי הוועדה
הוועדה
ימנה את
הוועדהמחברי
את אחד
ראש
ימנה
יושב
הוועדה
(ג) יושב ראש (ג)
לממלא מקומו.
לממלא מקומו.
שלאודיוניה ,ככל שלא
עבודתה
סדרי ככל
ודיוניה,
עבודתה את
הוועדה תקבע
(ד)את סדרי
(ד) הוועדה תקבע
נקבעו בחוק זה .נקבעו בחוק זה.
האינטרנט של המשרד.
המשרד.
שלבאתר
יפורסמו
האינטרנט
הוועדה
המלצותבאתר
הוועדה יפורסמו
(ה)
(ה) המלצות
מסמכויות הרשות לפי
לגרועלפי
כדיהרשות
מסמכויות
לגרוע סעיף זה
בהוראות
איןכדי
סעיף זה
(ו) אין בהוראות (ו)
חוק זה.
חוק זה.
דיווח לוועדת
דיווח לוועדת
הכנסת,הכלכלה של הכנסת,
שללוועדת
ידווח
הכלכלה
המשרד
לוועדת
הכללי של
המנהל ידווח
של המשרד
המנהל הכללי58ה.
58ה.
הכלכלה של
הכלכלה של
בהשתתפותו ,על עמידה
הוועדהעמידה
בהשתתפותו ,על
בדיון שתקיים
הוועדה
לשנה,
שתקיים
בענייןלשנה ,בדיון אחת
הכנסת אחת
הכנסת בעניין
ייצור חשמל
ייצור חשמל
מתחדשת שנקבעו בהחלטת
שנקבעו בהחלטת
מתחדשתמאנרגיה
לייצור חשמל
מאנרגיה
ביעדים
ביעדים לייצור חשמל
מאנרגיה מתחדשת מאנרגיה מתחדשת
שגיבשהרב־שנתית שגיבש
העבודה
הרב־שנתית
יישום תכנית
העבודה
תכניתוכן על
הממשלה,
הממשלה ,וכן על יישום
הבין־משרדית שהוגשו לשר לפי
שהוגשו לשר לפי
הוועדה
הבין־משרדית
ועל המלצות
הוועדה
השר ועל המלצות השר
לאו".לקבלן ובין אם לאו".
החליט
אם אם
ביןובין
לקבלן
פרק זה,
החליט
הוראות
הוראות פרק זה ,בין אם

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני היוו ב ל ש ט י י ני ץ י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האנרגיה
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האנרגיה
ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י בילו ילןי י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
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חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס'  ,)17התשע"ז*2017-
תיקון סעיף 2

 .1

הוספת סעיפים
2ב ו־2ג

 .2

התשט"ו( 11955-להלן  -החוק העיקרי),
 
בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),
בסעיף - 2
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי "ברשות חוקר ילדים" יבוא "ובנוכחותו";

( )2בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף
התשס"א;"22001-

2ב ,או מהוראות סעיף  15לחוק זכויות נפגעי עבירה,
( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום "רשאי בית המשפט" יבוא "בית המשפט רשאי ,ביוזמתו או
לבקשת חוקר הילדים;",
()4

בסעיף קטן (ד) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "סניגורו" יבוא "סניגורו ,באמצעות מערכת טלוויזיה
במעגל סגור או בדרך אחרת";
(ב) בפסקה ( ,)7במקום "לפי סעיף  68לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד "1984-יבוא "לפי כל דין";

( )5בסעיף קטן (ה) ,אחרי "לפי אותו סעיף קטן" יבוא "וכן להורות על התאמת השאלות
ליכולותיו של הילד ,ולתת הוראות לעניין משך החקירה הנגדית" ובמקום "בלא תנאים
או בתנאים שנקבעו" יבוא "בלא תנאים ,בתנאים שנקבעו או בלא הוראות כאמור".
לפני סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:
"נוכחות מלווה
וחוקר ילדים בעת
מתן עדות של ילד

2ב.

איסור חקירה
נגדית בידי נאשם

2ג.

(א) בכפוף להוראות סעיף  172לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
התשמ"ב( 31982-להלן  -חוק סדר הדין הפלילי),

משולב],
ילד זכאי לכך שאדם המלווה אותו ,לפי בחירתו ,יהיה נוכח
עמו במהלך עדותו בדיון בבית המשפט אף אם הדיון נערך
בדלתיים סגורות לפי כל דין ,אלא אם כן החליט בית המשפט
אחרת מטעמים של טובת הילד  שיירשמו.
(ב) על אף האמור בסעיף  172לחוק סדר הדין הפלילי ,חוקר
הילדים שחקר ילד בעבירה המנויה בתוספת יהיה נוכח
במהלך עדותו של הילד בבית המשפט ,אלא אם כן הודיע
חוקר הילדים כי קיימת מניעה לכך או אם החליט בית המשפט
אחרת ,מטעמים מיוחדים שיירשמו .
(א) הרשה חוקר ילדים ,לפי הוראות סעיף  ,2את עדותו של
ילד שהוא נפגע בעבירה המנויה בתוספת או שעבירה המנויה
בתוספת נעשתה בנוכחותו ,לא יחקור הנאשם בעצמו את
הילד ,אלא סניגורו.
(ב) לא היה הנאשם מיוצג בהליך שאמור להעיד בו ילד
כאמור בסעיף קטן (א) ,ימנה לו בית המשפט סניגור לייצגו
בעת חקירת הילד; סירב הנאשם למינוי סניגור ,יודיע לו בית
המשפט כי בהתאם להוראות סעיף זה אין הוא רשאי לחקור
בעצמו את הילד".

*
1
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החלפת סעיף 3
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 3
העיקרי
 .3לחוקבמקום
במקום סעיף 3
.3

החלפת סעיף 3

ילדים לצורך חוק זה,
חוק זה,
חוקרי
לצורך
ימנה
ילדים
המשפטים
שר חוקרי
(א) ימנה
המשפטים
ילדים .3
חוקרי שר
"מינוי (א)
"מינוי חוקרי ילדים .3
הוועדה) ,שחבריה הם:
 הם:שחבריה
(בסעיף זה
הוועדה),
 ועדהבהמלצת
בהמלצת ועדה (בסעיף זה
שימנה שופט נוער שימנה
לנוער או
נוער
המשפט
בתי שופט
לנוער או
המשפט נשיא
( )1נשיא בתי ()1
ראש יהיה יושב ראש
יושב והוא
יהיהלנוער,
המשפט
בתיוהוא
לנוער,
נשיא
נשיא בתי המשפט
הוועדה;
הוועדה;
ילדים וחקירות מיוחדות
מיוחדות
לחקירות
וחקירות
השירות
מנהלילדים
( )2מנהל השירות()2לחקירות
והשירותים החברתיים או
החברתיים או
והשירותיםהרווחה
במשרד העבודה
במשרד העבודה הרווחה
מטעמו;ילדים בכיר מטעמו;
חוקר ילדים בכיר חוקר
()3

השר לביטחון הפנים;
הפנים;
שימנה
לביטחון
משטרה בכיר,
שימנה השר
בכיר ,קצין
קצין משטרה ()3

איש חינוך ,שימנה שר
שהוא שר
החינוךשימנה
איש חינוך,
שהואמשרד
החינוךעובד
( )4עובד משרד ()4
החינוך;
החינוך;
שהוא פסיכיאטר או
פסיכיאטר או
משרד הבריאות
עובד שהוא
הבריאות
(  	)5עובד משרד( 	)5
ולנוער ,שימנה שר
לילדים שר
המומחה שימנה
לילדים ולנוער,
פסיכולוג,
פסיכולוג ,המומחה
הבריאות.
הבריאות.
הדעותדעות; היו הדעות
יתקבלו ברוב
דעות; היו
הוועדה
החלטות ברוב
הוועדה יתקבלו
(ב)
(ב) החלטות
הוועדה.יושב ראש הוועדה.
ראשדעתו של
תכריע
שקולות,יושב
שקולות ,תכריע דעתו של
דיוניה ועבודתה ככל
סדריככל
ועבודתה
לקבוע את
רשאיתדיוניה
את סדרי
הוועדה
(ג) לקבוע
(ג) הוועדה רשאית
בידי שר המשפטים".
המשפטים".
שלא נקבעו
שלא נקבעו בידי שר
תיקון סעיף
תיקון סעיף 5ב
5ב חוק
(להלן -
תשמ"ב1982-
(להלן  -חוק
משולב],
תשמ"ב1982-
המילים "[נוסח
משולב],
ברישה,
"[נוסח
העיקרי,
המילים
לחוק
ברישה,
העיקרי5,ב(א)
לחוק בסעיף
בסעיף 5ב(א) .4
.4
יימחקו .הפלילי) - ",יימחקו .
סדר הדין
סדר הדין הפלילי)- ",
תיקון סעיף 6
אחרי פסקה ( )5יבוא:
יבוא:
העיקרי,
פסקה ()5
אחרילחוק
העיקרי(6,א)2
לחוק בסעיף
בסעיף (6א.5 )2
.5

תיקון סעיף 6

לשם את העתקה ,לשם
ובכלל זה
החקירה,
החקירה,את
העביר אליו
שחוקר
ילדים מי
"( )6מי שחוקר "()6
העתקה,
קלטתזה את
ובכלל
ילדיםקלטת
אליו את
העביר
ילדים וחקירות מיוחדות
לחקירות
השירות
באישור
ילדים,
שחוקר
ילדים,או מי
תמלול,
מיוחדות
וחקירות
מנהלילדים
לחקירות
השירות
מנהל
באישור
תמלול ,או מי שחוקר
החקירהאת קלטת החקירה
העביר אליו
החברתיים,קלטת
העביר אליו את
והשירותים
החברתיים,
הרווחה
והשירותים
במשרד העבודה
במשרד העבודה הרווחה
ילדים או פיתוח מקצועי
חוקרימקצועי
פיתוח
הכשרת
ילדים או
שמטרתו
מחקרחוקרי
הכשרת
לשם
שמטרתו
התמליל,
מחקר
לשם את
כאמור ,או
כאמור ,או את התמליל,
לאלהפרטים מעבר לאלה
מעבריועברו
פרטיםשלא
יועברו ובלבד
והכשרתם ,והכול
ילדיםובלבד שלא
חוקריוהכול
והכשרתם,
לסיוע  בעבודת
לסיוע  בעבודת חוקרי ילדים
בתמליל".בקלטת או בתמליל".
הנכללים בקלטת אוהנכללים
אחרי10א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 10
העיקרי
סעיף .610לחוקאחרי
.6
"רציפות הדיון

הוספת סעיף 10א

עבירהשל ילד נפגע עבירה
נפגעעדותו
בשמיעת
של ילד
המשפט
ביתעדותו
בשמיעת
המשפט החל
10א( .א)
הדיוןהחל בית
"רציפות(א)
10א.
ילדים הרשה את עדותו
וחוקרעדותו
הרשה את
בנוכחותו
ילדים
נעשתה
שעבירהוחוקר
או שעבירה נעשתהאובנוכחותו
המשפט ,ככל האפשר ,את
האפשר ,את
ככל בית
המשפט,יסיים
ביתסעיף ,2
הוראות
לפייסיים
לפי הוראות סעיף ,2
הסתיימה שמיעת עדותו
לאעדותו
שמיעת
הסתיימההחלה;
עדותולאביום שבו
החלה;
שמיעת
שמיעת עדותו ביום שבו
המשפט ,ככל האפשר ,את
האפשר ,את
ככל בית
המשפט,ישמע
באותו יום,
הילד בית
של ישמע
של הילד באותו יום,
שהדבר עולה בקנה אחד
בקנה אחד
יום ,ככל
אחרעולה
שהדבר
ברציפות ,יום
אחר יום ,ככל
עדותו ברציפות ,יוםעדותו
המשפט ,ינמק את החלטתו
בית החלטתו
ינמק את
עשה כן
המשפט,
הילד; לא
טובת בית
עשה כן
עם טובת הילד; לאעם
העדות .רצופה של העדות .
לשמיעה לא
לשמיעה לא רצופה של
הילד ,חוקר ילדים או
ביוזמתו או
ביתאוהמשפט,
(ב) בית המשפט( ,ב)
לבקשת או
חוקר ילדים
לבקשת הילד,
ביוזמתו
העדות,את שמיעת העדות,
או לדחות
שמיעת
להפסיק
רשאי את
אוד,לדחות
להפסיקהיל
הורהו של
הורהו של הילד ,רשאי
ברציפות מקשה על הילד".
על הילד".
העדות
שמתןמקשה
ברציפות
אם סבר
אם סבר שמתן העדות
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תיקון חוק לתיקון
סדרי הדין (חקירת
עדים)  -מס' 8

.7

תיקון חוק הליכי
חקירה והעדה
(התאמה לאנשים
עם מוגבלות
שכלית או נפשית)
 -מס' 3

 .8

הוראת מעבר

.9

התשי"ח ,41957-אחרי סעיף 2ג יבוא:

בחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים),
"איסור חקירה
נגדית בידי נאשם

2ד.

רציפות הדיון

2ה.

חדר מותאם
לצורכיהם של
קטינים המשמש
להמתנתם למתן
עדות לפני בית
המשפט

2ו .

(א) במסירת עדות של קטין שהוא נפגע בעבירה המנויה
בתוספת או שעבירה המנויה בתוספת נעשתה בנוכחותו ,לא
יחקור הנאשם בעצמו את הקטין ,אלא סניגורו.
(ב) לא היה הנאשם מיוצג בהליך שקטין אמור למסור בו
עדות כאמור בסעיף קטן (א) ,ימנה לו בית המשפט סניגור
לייצגו בעת חקירת הקטין; סירב הנאשם למינוי סניגור ,יודיע
לו בית המשפט כי בהתאם להוראות סעיף זה אין הוא רשאי
לחקור בעצמו את הקטין .
(א) החל בית המשפט בשמיעת עדותו של קטין שהוא
נפגע בעבירה המנויה בתוספת או שעבירה המנויה בתופסת
נעשתה בנוכחותו ,יסיים בית המשפט ככל האפשר את
שמיעת עדותו ביום שבו החלה; לא הסתיימה שמיעת עדותו
של הקטין באותו יום ,ישמע בית המשפט ככל האפשר את
עדותו ברציפות ,יום אחר יום ,ככל שהדבר עולה בקנה אחד
עם טובת הקטין; לא עשה כן בית המשפט ,ינמק את החלטתו
לשמיעה לא רצופה של העדות .
(ב) בית המשפט ,ביוזמתו או לבקשת הקטין או הורהו של
הקטין ,רשאי להפסיק או לדחות את שמיעת העדות ,אם סבר
שמתן העדות ברציפות מקשה על הקטין.
בלי לגרוע מההוראות לפי חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א-
 ,52001בכל בית משפט יקצה המזכיר הראשי של בית המשפט,

לאחר תיאום עמו מראש ,חדר או מקום שישמש להמתנת
קטינים נפגעי עבירה למתן עדות לפני בית המשפט ביום
הדיון; בבית משפט שנבנה לאחר ח' באב התשע"ז ( 31ביולי
 ,)2017יוקצה לקטינים חדר נפרד ,המותאם לצורכיהם ,שישמש
להמתנתם למתן עדות לפני בית המשפט  ".

בחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) ,התשס"ו-
2005 ,6בסעיף (24ב) ,אחרי פסקה ( )6יבוא  :
"( )7מי שחוקר מיוחד העביר אליו את קלטת החקירה ,ובכלל זה את העתקה ,לשם
תמלול ,או מי שחוקר מיוחד ,באישור מנהל השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות
במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,העביר אליו את קלטת החקירה כאמור,
או את התמליל ,לשם מחקר שמטרתו הכשרת חוקרים מיוחדים או פיתוח מקצועי לסיוע
בעבודת חוקרים מיוחדים והכשרתם ,והכול ובלבד שלא יועברו פרטים מעבר לאלו
הנכללים בקלטת או בתמליל".
חוקר ילדים שמונה לפי הוראות סעיף  3לחוק העיקרי ,כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה,
יראו אותו כאילו מונה לפי הוראות סעיף  3לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לחוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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איילת שקד
שרת המשפטים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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(תיקון והוראת שעה),
חקיקה)שעה),
(תיקוניוהוראת
במס (תיקון
חקיקה)
וייעוץ
(תיקוני
במסבמס
הטבות
וייעוץ
חוק הטבות במסחוק
התשע"ז *2017-התשע"ז*2017-
 סעיף 3תיקון
תיקון סעיף 3
התשע"ו ,12015-בסעיף 3

בסעיף - 3
חקיקה),
התשע"ו,12015-
במס (תיקוני 
חקיקה),
(תיקוניוייעוץ
הטבות במס
וייעוץ במס
בחוק הטבות.1במס בחוק
.1

המס 2016
"בשנות המס 2017 ,2016
המס יבוא
ו־"2017
במקום
"בשנות(ב),
בסעיף קטן
2017 ,2016
"בשנות
"בשנות יבוא
 2016ו־"2017
המס
( )1בסעיף קטן (ב))1(,במקום
יבואאו"שנת המס  2017או
במילים
ובמקום
ו־"2018
2017"2017
המס המס
שנת"שנת
"אויבוא
"2017
החל המס
הסיפה שנת
במילים "או
החל
ו־ "2018ובמקום הסיפה
המס  ,2018לפי העניין;".
שנת המס  ,2018לפישנת
העניין;".
המס 2016
"בשנות המס 2017 ,2016
המס יבוא
ו־"2017
במקום
"בשנות (ג),
בסעיף קטן
2017 ,2016
"בשנות
"בשנות יבוא
 2016ו־"2017
המס
( )2בסעיף קטן (ג))2(,במקום
ו־;"2018
ו־;"2018
"בשנות המס 2017 ,2016
המס יבוא
ו־"2017
המס 2016
במקום
"בשנות(ד),
בסעיף קטן
2017 ,2016
"בשנות
"בשנות יבוא
 2016ו־"2017
המס
( )3בסעיף קטן (ד))3(,במקום
יבואאו"שנת המס  2017או
במילים
ובמקום
ו־"2018
המס המס
שנת"שנת
"אויבוא
"2017
החל המס
הסיפה שנת
במילים "או
החל
ו־ "2018ובמקום הסיפה
2017"2017
המס  ,2018לפי העניין".
שנת המס  ,2018לפישנת
העניין".
במקום תיקון
תיקון פקודת
פקודתבמקום
(11ב)(3א)(ב),
שבסעיף
(11ב)(3א)(ב),
 2017ו־ 2018כך
שבסעיף
שנותכךהמס
ו־2018
לגבי
2017
תיקרא
ה2המס
שנות
לגביהכנס
תיקרא מס
הכנסה 2פקודת
פקודת מס .2
.2
מס הכנסה -
מס הכנסה
חדשים" .
שקלים
"24,000
חדשים" .
יבוא
שקלים
חדשים"
"24,000
שקלים
יבוא
"6,000
חדשים"
שקלים
"6,000
הוראת שעה
הוראת שעה

התשע"ז ( 1בינואר .)2017
בינואר .)2017
ביום(1ג' בטבת
התשע"ז
חוק זה
בטבת
תחילתוג' של
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .3
.3

תחילה

משה כחלון
שר האוצר

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ראש הממשלה מ ש ה כ ח ל ו ן
שר האוצר
ראש הממשלה
י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
ר א וב ן ר י ב ל י ן
המדינהל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יו
יושב ראש הכנסת
ר א וב ן ר י ב ל י ן נשיא
יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

*
1
2

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ז ( 24ביולי  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,723מיום ט"ז בתמוז התשע"ז ( 10ביולי  ,)2017עמ' .230ס"ח התשע"ו ,עמ' .270
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ז ,עמ' .1092
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