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חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים )תיקון מס' 2(, 
התשע"ו-2016*

 תיקון כותרת
פרק ב'

בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013  1 )להלן - החוק 1 
העיקרי(, בפרק ב', בכותרת, המילים "הוראת שעה" - יימחקו 

בסעיף 12 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 12

בכותרת השוליים, המילה "ותוקף" - תימחק;  )1(

סעיף קטן )ב( - בטל   )2(

בסעיף 13 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 13

ברישה, המילים "אחת לשישה חודשים מיום התחילה יימסר" - יימחקו, ובמקום   )1(
"דיווח" יבוא "יימסרו דיווחים"; 

בפסקה )1(, במקום "דיווח" יבוא "אחת לשנה - דיווח";  )2(

בפסקה )2(, במקום "דיווח" יבוא "אחת לשישה חודשים - דיווח"   )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר לביטחון הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2016*

בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003  1 )להלן - החוק העיקרי(, בשם החוק, 1 תיקון שם החוק 
במקום "טלוויזיה מהכנסת" יבוא "ערוץ הכנסת" 

בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום "שידורי טלוויזיה מן הכנסת" יבוא "את שידורי ערוץ 2 תיקון סעיף 1 
הכנסת בטלוויזיה ובאינטרנט", המילים "יחד עם מישדרים אחרים בעלי עניין ציבורי" 
- יימחקו, במקום "ולעבודתה" יבוא "ולמגוון היבטי עבודתה" ובסופו יבוא "ובכללם 
את מעמד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, והכול בזיקה לעבודת הכנסת ובדרך 

שתבטיח שקיפות לגבי עבודתה" 

בסעיף 2 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 2

בהגדרה "הגוף המשדר", במקום הסיפה החל במילה "לביצוע" יבוא "לשידורים   )1(
לפי חוק זה";

בהגדרה ""הערוץ", "ערוץ הכנסת"", בסופה יבוא "בטלוויזיה ובאינטרנט";  )2(

התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 653, מיום י"ג בתמוז התשע"ו )19 ביולי 2016(, עמ' 160 

ס"ח התשס"ד, עמ' 32; התשע"א, עמ' 346   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1051, מיום ט"ז בסיוון התשע"ו )22 ביוני 2016(, עמ' 1076 

ס"ח התשע"ג, עמ' 221; התשע"ו, עמ' 193   1
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בהגדרה "מישדרים מוספים", במקום "מישדרי טלוויזיה," יבוא "מישדרים" ובסופה   )3(
יבוא "והכול בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת או לפעילות 

פוליטית ";

בהגדרה "שידורי הכנסת", במקום "שידורי טלוויזיה" יבוא "שידורים" ובסופה   )4(
יבוא ")בחוק זה - אירועים ממלכתיים(" 

בסעיף 3 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:4 תיקון סעיף 3

בשידורי ערוץ הכנסת ייכללו שידורים בטלוויזיה ובאינטרנט, וכן שירותים ")ב(  )1(
הנלווים להם במישרין, לרבות שירותי חוזי או שמע, ולעניין שידורי הטלוויזיה - 
לרבות שידורים דו–כיווניים או הידודיים; בשידורים באינטרנט ייכללו רק שידורי 
הכנסת, בין אם הם משודרים בטלוויזיה ובין אם לאו, והמישדרים המוספים 

ששודרו או המשודרים בטלוויזיה 

על השידורים באינטרנט יחולו ההוראות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים,   )2(
אלא אם כן נקבע בחוק או בתקנות לפי סעיף 4 כי הן חלות על שידורי הטלוויזיה 

בלבד "

בסעיף 4 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 4

במקום כותרת השוליים יבוא "קביעת מדיניות לעניין שידורי ערוץ הכנסת";  )1(

בפסקה )3(, בסופה יבוא "בשידור חי ובשידור ראשון שאינו שידור חי";  )2(

בפסקה )4(, במקום "ממלכתיים" יבוא "רשמיים";  )3(

פסקה )7( - תימחק   )4(

 הוספת סעיפים
4א ו־4ב

אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:6 

"צילום ושידור של 
הדובר בישיבות 

מליאת הכנסת 

בעת צילום ושידור של ישיבות מליאת הכנסת, ישדר הגוף 4א 
המשדר את מי שקיבל רשות דיבור מיושב ראש הישיבה או 
את יושב ראש הישיבה כשהוא הדובר; אין בהוראות סעיף זה 
כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר במקביל התרחשויות 

אחרות במליאת הכנסת, במהלך דברי הדובר  

הוראות לעניין 
 המועצה לפי

חוק זה

לשם הפעלת סמכויותיה ומילוי תפקידיה לפי חוק זה, 4ב  )א( 
יכהנו במועצה שני חברים נוספים שהם נציגי ציבור בעלי ידע 
וניסיון בעבודה הפרלמנטרית, ובכלל זה חברי הכנסת לשעבר 
או עובדי הכנסת לשעבר, את האחד ימנה יושב ראש הכנסת, 

ואת האחר ימנה ראש האופוזיציה 

לחבר המועצה שמונה לפי סעיף קטן )א( לא יהיה קול  )ב( 
מכריע בהצבעה, והוא לא ישתתף בהצבעה הקשורה למכרז 
לבחירת הגוף המשדר, ואולם אין בהוראות אלה כדי למנוע 

את השתתפותו בישיבות שמתקיימות בהן הצבעות כאמור 

כשירותם  בדיקת  לעניין  דין  לפי  החלות  ההוראות  )ג( 
והתאמתם של המועמדים לכהונה כחברי המועצה בהתאם 
להוראות סעיף קטן )א(, וכן הוראות סעיפים 6ב)ד(, 6ג ו־6ד 
לחוק התקשורת, יחולו על חברי המועצה שימונו לפי הסעיף 
הקטן האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 6ג)א(, 
לפי  שמונה  מועצה  חבר  יראו  לא  "ואולם  יקראו  בסופו 

בהגדרה "מישדרים מוספים", במקום "מישדרי טלוויזיה," יבוא "מישדרים" ובסופה   )3(
יבוא "והכול בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת או לפעילות 

פוליטית ";

בהגדרה "שידורי הכנסת", במקום "שידורי טלוויזיה" יבוא "שידורים" ובסופה   )4(
יבוא ")בחוק זה - אירועים ממלכתיים(" 

תיקון סעיף 3בסעיף 3 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:4 

בשידורי ערוץ הכנסת ייכללו שידורים בטלוויזיה ובאינטרנט, וכן שירותים ")ב(  )1(
הנלווים להם במישרין, לרבות שירותי חוזי או שמע, ולעניין שידורי הטלוויזיה - 
לרבות שידורים דו–כיווניים או הידודיים; בשידורים באינטרנט ייכללו רק שידורי 
הכנסת, בין אם הם משודרים בטלוויזיה ובין אם לאו, והמישדרים המוספים 

ששודרו או המשודרים בטלוויזיה 

על השידורים באינטרנט יחולו ההוראות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים,   )2(
אלא אם כן נקבע בחוק או בתקנות לפי סעיף 4 כי הן חלות על שידורי הטלוויזיה 

בלבד "

תיקון סעיף 4בסעיף 4 לחוק העיקרי - 5 

במקום כותרת השוליים יבוא "קביעת מדיניות לעניין שידורי ערוץ הכנסת";  )1(

בפסקה )3(, בסופה יבוא "בשידור חי ובשידור ראשון שאינו שידור חי";  )2(

בפסקה )4(, במקום "ממלכתיים" יבוא "רשמיים";  )3(

פסקה )7( - תימחק   )4(

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:6 
4א ו־4ב

"צילום ושידור של 
הדובר בישיבות 

מליאת הכנסת 

בעת צילום ושידור של ישיבות מליאת הכנסת, ישדר הגוף 4א 
המשדר את מי שקיבל רשות דיבור מיושב ראש הישיבה או 
את יושב ראש הישיבה כשהוא הדובר; אין בהוראות סעיף זה 
כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר במקביל התרחשויות 

אחרות במליאת הכנסת, במהלך דברי הדובר  

הוראות לעניין 
 המועצה לפי

חוק זה

לשם הפעלת סמכויותיה ומילוי תפקידיה לפי חוק זה, 4ב  )א( 
יכהנו במועצה שני חברים נוספים שהם נציגי ציבור בעלי ידע 
וניסיון בעבודה הפרלמנטרית, ובכלל זה חברי הכנסת לשעבר 
או עובדי הכנסת לשעבר, את האחד ימנה יושב ראש הכנסת, 

ואת האחר ימנה ראש האופוזיציה 

לחבר המועצה שמונה לפי סעיף קטן )א( לא יהיה קול  )ב( 
מכריע בהצבעה, והוא לא ישתתף בהצבעה הקשורה למכרז 
לבחירת הגוף המשדר, ואולם אין בהוראות אלה כדי למנוע 

את השתתפותו בישיבות שמתקיימות בהן הצבעות כאמור 

כשירותם  בדיקת  לעניין  דין  לפי  החלות  ההוראות  )ג( 
והתאמתם של המועמדים לכהונה כחברי המועצה בהתאם 
להוראות סעיף קטן )א(, וכן הוראות סעיפים 6ב)ד(, 6ג ו־6ד 
לחוק התקשורת, יחולו על חברי המועצה שימונו לפי הסעיף 
הקטן האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 6ג)א(, 
לפי  שמונה  מועצה  חבר  יראו  לא  "ואולם  יקראו  בסופו 
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הוראות סעיף 4ב לחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד-2003, 
כקשור לעניין העומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה 
בשל כך בלבד שהוא מביא בחשבון גם את ענייני הכנסת או 

בשל היותו חבר הכנסת לשעבר או עובד הכנסת לשעבר "

בסעיף 8 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 7 תיקון סעיף 8 

תאגיד כאמור בסעיף קטן )א()1( )בסעיף זה - תאגיד חדשות( או תאגיד כאמור  ")ב( 
בסעיף קטן )א()2( יתחייב, כתנאי להשתתפותו במכרז, לקיים מערכת חשבונאית נפרדת 
לעניין פעילותו כגוף משדר בערוץ הכנסת, אלא אם כן הקים תאגיד נפרד בהתאם 

להוראות סעיף קטן )ג( 

המועצה רשאית לדרוש מתאגיד חדשות או מתאגיד כאמור בסעיף קטן )א()2()ג(  )1( 
להתחייב, כתנאי להשתתפותו במכרז, להקים תאגיד נפרד לשם פעילותו כגוף 
משדר בערוץ הכנסת שיוחזק על ידו בבעלות מלאה )בסעיף קטן זה - תאגיד נפרד( 

לעניין חוק זה, יראו תאגיד נפרד שיקים תאגיד חדשות כמי שרשאי על פי   )2(
דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל 

הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון הקובעות   )3(
איסור או הגבלה לעניין הקמת תאגיד נפרד על ידי תאגיד חדשות 

המועצה רשאית לקבוע, במכרז או ברישיון, הוראות שעניינן כללי ממשל תאגידי  )ד( 
תלויים  בלתי  דירקטורים  מינוי  לעניין  זה  ובכלל  הציבורי,  האינטרס  הבטחת  לשם 
וביקורת נאותה על התנהלות התאגיד; הוראות כאמור יחולו על תאגיד חדשות אם 
)ג(, על תאגיד כאמור בסעיף  חויב להקים תאגיד נפרד בהתאם להוראות סעיף קטן 

קטן )א()2(, או על שניהם, והכול כפי שתקבע המועצה; הוראות שנקבעו לפי סעיף קטן 
זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון "

בסעיף 11 לחוק העיקרי -8 תיקון סעיף 11

יבוא  ובסופו  יימחקו,   - הכנסת"  ידי  על  "הנערכים  המילים  )ב(,  קטן  בסעיף   )1(
"ולהוראות אלה:

בערוץ  וישודרו  יצולמו  הכנסת  במשכן  המתקיימים  הוועדות  דיוני  כל   )1(
הכנסת, אלא אם כן הדיון חסוי לפי כל דין, או אם החליטה הוועדה אחרת;

כל האירועים הממלכתיים שהכנסת ביקשה לשדרם ישודרו בערוץ הכנסת,   )2(
ובלבד שמספרם של אירועים כאמור לא יעלה על עשרה בשנה; אין בהוראות 
פסקה זו כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר אירועים ממלכתיים נוספים ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( הגוף המשדר ילווה את שידורי הטלוויזיה של דיוני מליאת הכנסת 
וועדות הכנסת בכיתוב הכולל מידע ודברי הסבר על מהות הדיונים האמורים, 
בהתאם לכללים שתקבע המועצה או להוראות שתיתן לבעל הרישיון לאחר 

שנועצה בצוות התיאום ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "שידורי הכנסת שאינם" יבוא "שידורי הטלוויזיה שהגוף   )3(
המשדר מעביר ואינם" ובסופו יבוא "לעניין התרגום לפי סעיף קטן זה רשאית המועצה 
לקבוע כללים או לתת הוראות לבעל הרישיון, לאחר שנועצה בצוות התיאום, ובכלל 
זה לקבוע פטור מחובת התרגום של שידורי טלוויזיה שהוראות חוק שידורי טלוויזיה 

)כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה-2005  2, חלות עליהם" 

ס"ח התשס"ה, עמ' 956   2

ספר החוקים 2575, ז' באב התשע"ו, 2016 8 11



1177

במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: 9 החלפת סעיף 12

"הבטחת שידורים 
מהימנים

הגוף המשדר יבטיח כי התוכן שישדר -12 

יהיה אמין, הוגן ומקצועי, תוך נאמנות לאמת העובדתית   )1(
ולחובת הדיווח לציבור, ולעניין המישדרים המוספים ודברי 
הרקע לשידורי הכנסת - ייתן ביטוי הולם למגוון ההשקפות 

והדעות הרווחות בציבור;

במישדרים המוספים - לא יכלול פגיעה חמורה בכבוד   )2(
הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, אלא אם כן התוכן הוא 
בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות העניין, את 
שידורו, ובלבד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש; אין 
בהוראות אלה כדי למנוע סיקור עובדתי של הנעשה בכנסת 

או של פעילות חברי הכנסת "

בסעיף 19 לחוק העיקרי - 10 תיקון סעיף 19

ברישה, אחרי "האלה" יבוא "בלבד";  )1(

בפסקה )1(, במקום "תקציב" יבוא "הסכום שהוקצה לכך בתקציבה המאושר של"   )2(

 תיקון חוק התקשורת
)בזק ושידורים( - 

מס' 62

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  3, בסעיף 6כא1)ב()2(, במקום "שידורי 11 
טלוויזיה מהכנסת" יבוא "שידורי ערוץ הכנסת" 

תיקון חוק הרשות 
השנייה לטלוויזיה 

ורדיו - מס' 41

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990  4, בסעיף 1, בהגדרה "ערוץ הכנסת", 12 
במקום "שידורי טלוויזיה מהכנסת" יבוא "שידורי ערוץ הכנסת" 

תיקון חוק שידורי 
טלוויזיה )כתוביות 

ושפת סימנים( - 
מס' 6

בחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה-2005  5, בכל מקום, במקום 13 
"חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת" יבוא "חוק שידורי ערוץ הכנסת" 

על אף האמור בסעיף 4ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, כל עוד לא מונו חברי 14 הוראת מעבר
מועצה לפי הוראות אותו סעיף, תמשיך המועצה לפעול בהרכבה כפי שהיה ערב 
תחילתו של חוק זה, לשם הפעלת סמכויותיה ומילוי תפקידיה לפי החוק העיקרי, ולא 
יהיה באי–מינוי כאמור כדי לעכב את הליכי המכרז לבחירת בעל רישיון לשידורים 

בערוץ הכנסת לאחר יום תחילתו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

החלפת סעיף 12במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: 9 

"הבטחת שידורים 
מהימנים

הגוף המשדר יבטיח כי התוכן שישדר -12 

יהיה אמין, הוגן ומקצועי, תוך נאמנות לאמת העובדתית   )1(
ולחובת הדיווח לציבור, ולעניין המישדרים המוספים ודברי 
הרקע לשידורי הכנסת - ייתן ביטוי הולם למגוון ההשקפות 

והדעות הרווחות בציבור;

במישדרים המוספים - לא יכלול פגיעה חמורה בכבוד   )2(
הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, אלא אם כן התוכן הוא 
בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות העניין, את 
שידורו, ובלבד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש; אין 
בהוראות אלה כדי למנוע סיקור עובדתי של הנעשה בכנסת 

או של פעילות חברי הכנסת "

תיקון סעיף 19בסעיף 19 לחוק העיקרי - 10 

ברישה, אחרי "האלה" יבוא "בלבד";  )1(

בפסקה )1(, במקום "תקציב" יבוא "הסכום שהוקצה לכך בתקציבה המאושר של"   )2(

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  3, בסעיף 6כא1)ב()2(, במקום "שידורי 11 
טלוויזיה מהכנסת" יבוא "שידורי ערוץ הכנסת" 

תיקון חוק 
 התקשורת

)בזק ושידורים( - 
מס' 62

בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990  4, בסעיף 1, בהגדרה "ערוץ הכנסת", 12 
במקום "שידורי טלוויזיה מהכנסת" יבוא "שידורי ערוץ הכנסת" 

תיקון חוק הרשות 
השנייה לטלוויזיה 

ורדיו - מס' 41

בחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה-2005  5, בכל מקום, במקום 13 
"חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת" יבוא "חוק שידורי ערוץ הכנסת" 

תיקון חוק שידורי 
טלוויזיה )כתוביות 

ושפת סימנים( - 
מס' 6

על אף האמור בסעיף 4ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, כל עוד לא מונו חברי 14 
מועצה לפי הוראות אותו סעיף, תמשיך המועצה לפעול בהרכבה כפי שהיה ערב 
תחילתו של חוק זה, לשם הפעלת סמכויותיה ומילוי תפקידיה לפי החוק העיקרי, ולא 
יהיה באי–מינוי כאמור כדי לעכב את הליכי המכרז לבחירת בעל רישיון לשידורים 

בערוץ הכנסת לאחר יום תחילתו של חוק זה 

הוראת מעבר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ו, עמ' 7   3

ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ו, עמ' 622   4

ס"ח התשס"ה, עמ' 956; התשע"ד, עמ' 816   5
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חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 26(, 
התשע"ו-2016*

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5)י( - 1 תיקון סעיף 5

")1(" ובסופה יבוא "ואולם לא יתנה שר הפנים מתן  האמור בו יסומן כפסקה   )1(
פטור על פי סעיף זה למוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, בענייני רווחה 
או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל 25 שאינו מוסד חינוך כאמור בסעיף 4 או 5ג, בכך 
שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה הוא פועל, ולעניין מוסד 
שעיקר פעילותו בענייני חינוך כאמור - מתן פטור כאמור לא יותנה גם בבחינת קיום 

הוראות כל דין החלות על פעולתו ";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש   )2("
שנים, ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור ימסור המוסד, בתחילת כל 

שנה, תצהיר ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 58(, התשע"ו-2016*

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 17 - 1 תיקון סעיף 17 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

)א(, נוכח שר הבריאות כי אין במספר ")א1( על אף האמור בסעיף קטן   )1(
המבוטחים המשוקלל, לרבות לאחר קביעת אמות מידה נוספות כאמור 
באותו סעיף קטן, כדי להבטיח חלוקה יעילה והוגנת של מקורות המימון 
לגבי תחום הקבוע בתוספת השמינית, כולו או שירותים מסוימים במסגרתו 
)בסעיף קטן זה - תחום(, רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת 
לקופות  ההקצאה  כי  לקבוע  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה 
 החולים של שיעור מהכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף 13)א()1(

)5(, המיוחס לתחום כאמור, תיעשה לפי מרכיב ההוצאות הצפויות  עד 
באותו תחום, בין כאמת מידה יחידה ובין כאמת מידה נוספת למספר 

המבוטחים המשוקלל בהתאם ליחס שייקבע בתקנות כאמור 

התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו )3 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 966, מיום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(, עמ' 144 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשע"ו, עמ' 1078   1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו )2 באוגוסט 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 631, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(, עמ' 90 

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשע"ו, עמ' 244   1
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שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה   )2(
המפורטים  התחומים  את  בצו  לשנות  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה 

בתוספת השמינית 

שר הבריאות ימסור לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,   )3(
)1(, דיווח על אופן  תקנות לפי פסקה  תחילתן של  ממועד  לשנה  אחת 
ההקצאה לפי סעיף קטן זה ועל הנתונים המשמשים להערכת ההוצאות 

הצפויות 

הערכת   - הצפויות"  ההוצאות  "מרכיב  זה,  קטן  סעיף  לעניין   )4(
ההוצאות הצפויות של קופות החולים, והיחס בין ההוצאות הצפויות 
האחרות,  החולים  קופות  של  הצפויות  להוצאות  חולים  קופת  כל  של 
והכול בין שההערכה היא לפי היקף צריכת השירותים של קופות החולים 
באותו תחום בפועל ובין שההערכה נעשתה בדרך אחרת, לרבות לפי 
גורמים המשפיעים על היקף ההוצאות הצפויות או על היחס שבין היקפי 
ההוצאות הצפויות כאמור, או לפי מאפיינים של ההיקף או של היחס 

כאמור ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

שר הבריאות ושר האוצר ימסרו לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של  ")ג( 
הכנסת, אחת לחמש שנים, דיווח על המלצות לשינויים בכללי ההקצאה לפי 

סעיף זה "

בסעיף 18)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:2 תיקון סעיף 18

ב–1 בינואר של כל שנה - על פי הנתונים שימסור שר הבריאות לעניין כללי   )3("
ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17)א1( " 

הוספת תוספת 
שמינית

אחרי התוספת השביעית לחוק העיקרי יבוא:3 

"תוספת שמינית

)סעיף 17)א1((

בריאות הנפש   1

נפגעי עבודה"   2

תקנות שיותקנו לראשונה לפי סעיף 17)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יכול שיקבעו 4 הוראת מעבר
את יחס ההקצאה של כספים לעניין תחום כמשמעותו באותו סעיף בהתחשב במתן 
שירותים בתחום בתקופות הקודמות לתחילתן, ובלבד שהתקופות אינן קודמות ליום 

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

שר הבריאות רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה   )2(
המפורטים  התחומים  את  בצו  לשנות  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה 

בתוספת השמינית 

שר הבריאות ימסור לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת,   )3(
דיווח על אופן   ,)1( תקנות לפי פסקה  של  ממועד תחילתן  לשנה  אחת 
ההקצאה לפי סעיף קטן זה ועל הנתונים המשמשים להערכת ההוצאות 

הצפויות 

הערכת   - הצפויות"  ההוצאות  "מרכיב  זה,  קטן  סעיף  לעניין   )4(
ההוצאות הצפויות של קופות החולים, והיחס בין ההוצאות הצפויות 
האחרות,  החולים  קופות  של  הצפויות  להוצאות  חולים  קופת  כל  של 
והכול בין שההערכה היא לפי היקף צריכת השירותים של קופות החולים 
באותו תחום בפועל ובין שההערכה נעשתה בדרך אחרת, לרבות לפי 
גורמים המשפיעים על היקף ההוצאות הצפויות או על היחס שבין היקפי 
ההוצאות הצפויות כאמור, או לפי מאפיינים של ההיקף או של היחס 

כאמור ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

שר הבריאות ושר האוצר ימסרו לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של  ")ג( 
הכנסת, אחת לחמש שנים, דיווח על המלצות לשינויים בכללי ההקצאה לפי 

סעיף זה "

תיקון סעיף 18בסעיף 18)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:2 

ב–1 בינואר של כל שנה - על פי הנתונים שימסור שר הבריאות לעניין כללי   )3("
ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 17)א1( " 

הוספת תוספת אחרי התוספת השביעית לחוק העיקרי יבוא:3 
שמינית

"תוספת שמינית

)סעיף 17)א1((

בריאות הנפש   1

נפגעי עבודה"   2

תקנות שיותקנו לראשונה לפי סעיף 17)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יכול שיקבעו 4 
את יחס ההקצאה של כספים לעניין תחום כמשמעותו באותו סעיף בהתחשב במתן 
שירותים בתחום בתקופות הקודמות לתחילתן, ובלבד שהתקופות אינן קודמות ליום 

י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(  

הוראת מעבר

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ צ י ל ב  ק ע י
שר הבריאות

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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חוק אומנה לילדים )תיקון(, התשע"ו-2016*

בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016  1, בסעיף 46)ח( -1 תיקון סעיף 46

האמור בו יסומן כפסקה )1(, ובה, אחרי "בכל דרך שהיא" יבוא "אף לשם תשלום   )1(
מזונות";

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

הוראות פסקה )1( יחולו גם על תשלומים ששולמו באמצעות בנק או החברה   )2("
הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986  2, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א 

לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו 

לעניין חישוב הרכב המשפחה כאמור בסעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-  )3(
1958  3, יבוא ילד שהושם באומנה במניין הילדים במשפחת האומנה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התשע"ו בתמוז  כ"ח  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   4( התשע"ו  בתמוז  כ"ט  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)3 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 651, מיום ז' בתמוז התשע"ו )13 

ביולי 2016(, עמ' 156 
ס"ח התשע"ו, עמ' 586   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79   2

ס"ח התשי"ח, עמ' 86   3
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