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חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)200התשע"ח*2018-
תיקון סעיף 1

	.1

תיקון סעיף 32

.2

תיקון סעיף 196

.3

בסעיף (196ג)( )1לחוק העיקרי ,ברישה ,המילים "וכן קצבה חודשית נוספת כמשמעותה
בסעיף 200א(ב)"  -יימחקו.

תיקון סעיף 200

.4

בסעיף  200לחוק העיקרי -

ביטול סעיף 200א

.5
.6

תיקון סעיף 202

.7

תיקון סעיף 206א

.8

התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,1
 
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
בהגדרה "הסכום הבסיסי" ,בסיפה החל במילים "הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן",
אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4על אף הוראת פסקה ( ,)2לעניין קצבת נכות המשתלמת לפי הוראות סימן ג' בפרק
ט' וכל קצבה ששיעורה נגזר ממנה  -משנת  2022ואילך  -ב־ 1בינואר של כל שנה לפי
שיעור עליית השכר הממוצע ,המעודכן באותו יום ,לעומת השכר הממוצע המעודכן
ב־ 1בינואר של השנה הקודמת;".
בסעיף (32א) לחוק העיקרי ,במקום הקטע החל במילים "סכום השווה" ועד המילה
"אחוזים" יבוא "סכום השווה לשיעור כמפורט להלן" ובסופו יבוא:
()1

בשנת  55.83 - 2018אחוזים;

()2

בשנת  58.04 - 2019אחוזים;

()3

בשנת  2020ואילך  56.41  -אחוזים.

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום " "29%יבוא " "37.35%ובמקום הסיפה החל במילה "לקצבת"
יבוא "לקצבה ששיעורה הוא צירוף השיעורים האלה מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה
בסעיף קטן (ב) (להלן  -קצבה חודשית מלאה):
()1

;107%

()2

 ,20.6%למעט לעניין מי שהוראות סעיף  307חלות לגביו;

()3

;".21.40%

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "(לקצבה בשיעור זה" יבוא "(להלן -
קצבת יחיד מלאה)";
( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום הקטע החל במילה "בנוסף" ועד המילה "תוספת" יבוא "נוסף
על קצבה חודשית מלאה ,תוספת".
תיקון סעיף 201

*
1
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סעיף 200א לחוק העיקרי  -בטל.
בסעיף (201א) לחוק העיקרי ,במקום "(200א)( ,ג) ו–(ד)" יבוא "(200א)(( ,)1ג) ו–(ד)" ובסופו
יבוא "וכן לקצבה כאמור בסעיף (200א)(.")3
בסעיף  202לחוק העיקרי -
()1

סעיף קטן (א)  -בטל;

()2

בסעיף קטן (ב)( ,)3במקום "הקצבה הקובעת" יבוא "הקצבה החודשית המלאה".

בסעיף 206א(ב) לחוק העיקרי -
()1

בפסקה ( ,)1במקום " "42.5%יבוא " "51.61%ובמקום " "150%יבוא ";"188%

()2

בפסקה ( ,)2במקום " "28.5%יבוא " "37.61%ובמקום " "100%יבוא "."111.9%

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1194 -מיום ט"ו בשבט התשע"ח ( 31בינואר  ,)2018עמ' .320
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ח ,עמ' .85
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אחרי220ב
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי220א
אחרי סעיף
220א לחוק
סעיף .9
.9
"הגדלת שיעור
הקצבאות

הוספת סעיף 220ב

הגדלת שיעור קצבאות
קצבאות
שיעוראת
הגדלת יבחנו
את האוצר
יבחנוושר
האוצר השר
220ב( .א)
שיעורהשר ושר
"הגדלת(א)
220ב.
הקצבאות
 2020מדורג בשנת 2020
בשנתבאופן
סעיף ,251
ולפימדורג
באופן
פרק ט'
לפי ,251
הנכותסעיף
הנכות לפי פרק ט' ולפי
,200לפי תיקון מס' ,200
הקצבאות
תיקון מס'
הגדלת
על לפי
הקצבאות
 ,2021נוסף
הגדלת
ובשנת
ובשנת  ,2021נוסף על
הנדרשים לכך ,ויגישו את
ויגישו את
התקציביים
הנדרשים לכך,
המקורות
התקציביים
ובכלל זה את
ובכלל זה את המקורות
כך שסך העלות בשנת
בשנת
הממשלה,
שסך העלות
לאישור
בעניין כך
הממשלה,
המלצותיהם
המלצותיהם בעניין לאישור
 4.341מיליארד שקלים
שקלים
מיליארדיהיה
קצבאות הנכות
יהיה 4.341
העלאת
הנכות
קצבאותשל
 2021של העלאת 2021
המלאה לפי סעיף (200א)
החודשית(200א)
שהקצבה לפי סעיף
החודשית המלאה
חדשים ,ובלבד
חדשים ,ובלבד שהקצבה
מ־ 3,700שקלים חדשים.
חדשים.
תפחת
שקלים
לא תפחת מ־ 3,700לא
לממשלה (א) יוגשו לממשלה
יוגשובסעיף קטן
כאמור
השרים (א)
בסעיף קטן
המלצות
השרים כאמור
(ב)
(ב) המלצות
הממשלהבאישור הממשלה
יהיו רשאים,
באישור
רשאים ,והם
שנת 2019
תוםיהיו
עד תום שנת 2019עדוהם
להתקין תקנות לשם יישום
לשם יישום
והרווחה,
העבודהתקנות
ועדת להתקין
והרווחה,
ובאישור
ובאישור ועדת העבודה
הוראות סעיף קטן (א).
הוראות סעיף קטן (א).
(ג)

בסעיף זה ( -ג)

בסעיף זה -

שבין סך התשלומים
התשלומים
הנכות"סך -ההפרש
ההפרש שבין
"העלאת-קצבאות
"העלאת קצבאות הנכות"
וכתוצאה מס'  200וכתוצאה
לאחר תיקון
לשלם200
תיקון מס'
לאחר צפוי
שהמוסד
שהמוסד צפוי לשלם
קטן (ב) ,לעומת סך
בסעיףסך
כאמורלעומת
קטן (ב),
תקנות
בסעיף
מיישום
מיישום תקנות כאמור
בשנת  2017לפי פרק זה
המוסדפרק זה
 2017לפי
ששילם
התשלומיםבשנת
התשלומים ששילם המוסד
בחשבון העלאת שיעורי
שיעורי
יובאו
העלאת
בחשבוןזה לא
יובאו לעניין
וסעיף ;251
וסעיף  ;251לעניין זה לא
"הסכום הבסיסי" ותיקוני
הבסיסי" ותיקוני
"הסכום ההגדרה
הקצבאות לפי
הקצבאות לפי ההגדרה
 ;200של תיקון מס' ;200
תחילתו
לאחר מס'
נוספים תיקון
תחילתו של
חקיקה
חקיקה נוספים לאחר
הלאומי (תיקון מס' ,)200
מס' ,)200
הביטוח
חוק(תיקון
הלאומי
- "200
הביטוח
"תיקון מס'
"תיקון מס'  - "200חוק
התשע"ח ".2018-התשע"ח".2018-
תיקון סעיף
בסעיף 251-לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף
	.10 251 251
	.10

()1

תיקון סעיף 251

יבוא:קטן (א) ,בסופו יבוא:
בסעיף
בסעיף קטן (א))1(,בסופו

הלאומי (תיקון מס'
הביטוח
הביטוח- "200
""תיקון מס'
 ,)200התשע"ח;".2018-
מס' ,)200
חוק(תיקון
הלאומי
""תיקון מס'  - "200חוק
התשע"ח;".2018-
()2

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
(()2ב) אחרי
אחרי סעיף קטן
הנוספת לנכה ,מבוטח
הגמלה
חישוב
לעניין
קטן (ב),
בסעיף
האמור
"(ג) על אף האמור"(ג)
מבוטח
לנכה,
הנוספת
הגמלה
חישוב
לעניין
אף (ב),
עלקטן
בסעיף
ותיק ביום תחילתו של
אזרח של
תחילתו
קצבת
לתשלוםביום
אזרח ותיק
קצבתזכאי
ונעשה
לתשלום
קצבת נכות
לו זכאי
ונעשה
ששולמה
ששולמה לו קצבת נכות
10.70%בשיעור של 10.70%
של הנכות
לקצבת
בשיעור
לתוספת
זכאיהנכות
לקצבת
לתוספתיהיה
זכאיאו לפניו,
יהיה 200
תיקון מס'
תיקון מס'  200או לפניו,
תיקון תחילתו של תיקון
החל ביום
תחילתו של
בסעיף (200ב),
החל ביום
כמשמעותה
בסעיף (200ב),
כמשמעותהמלאה
מקצבת יחיד מלאהמקצבת יחיד
מס' ".200
מס' ".200

אחרי251א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 251
העיקרי
אחרי
.11לחוק
סעיף 251
.11
"שמירת הזכאות
להטבות שנלוות
לגמלת הבטחת
הכנסה

הוספת סעיף 251א

הזכאות
251א( .א) בסעיף זה -
בסעיף זה -
"שמירת(א)
251א.

להטבות שנלוות
הבטחת
היהודית לארץ ישראל
ישראל
הסוכנות
היהודית לארץ
הסוכנותהממשלה,
ציבורי" -
הממשלה,
ציבורי" " -גוף
לגמלת "גוף
הכנסה

כהגדרתם בסעיף  32לחוק
מתוקצב 32לחוק
כהגדרתם בסעיף
נתמך או גוף
מתוקצב
וכן גוף נתמך או גוףוכן גוף
התשמ"ה;21985-

התקציב,
התשמ"ה;21985-

יסודות התקציב ,יסודות

חוקהמשתלמת לפי חוק
חודשית
המשתלמת לפי
הכנסה"  -גמלה
חודשית
הבטחת
"גמלת גמלה
"גמלת הבטחת הכנסה" -
הבטחת הכנסה; הבטחת הכנסה;
2

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
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"תיקון מס'  - "200חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ,)200
התשע"ח.2018-
(ב) מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ,ערב
תחילתו של תיקון מס'  200או ערב תחילת הזכאות להגדלה
בהתאם לתקנות לפי סעיף 220ב ,אם נקבעה ,ובשל השינוי
שחל בשיעור קצבת אזרח ותיק לנכה המשתלמת לו בהתאם
להוראות סעיף (251ב) ו–(ג) ,חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת
הכנסה ,יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן
להטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי
שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה".
תיקון סעיף 307

.12

תיקון סעיף 315ד

.13

תיקון לוח ח'1

.14
 .15בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017

בסעיף  307לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על הקצבה המשתלמת לפי סעיף (200א)(".)3
בסעיף 315ד(א) לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3על אף האמור בפסקה ( ,)1בחלק הגמלה לעניין קצבה חודשית לפי סעיפים 200
ו־ 201לא יובאו בחשבון כל אלה:
(א) לגבי הסכם התקשרות שנכרת ערב תחילתו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון
מס'  ,)200התשע"ח( 2018-בסעיף זה  -תיקון מס'  - )200כל סכום שנוסף על
הקצבה בשל הוראות תיקון מס' ;200
(ב) לגבי הסכם התקשרות שנכרת מיום תחילתו של תיקון מס'  200ואילך -
סכום של  300שקלים חדשים ,ולגבי מי שזכאי להגדלה של קצבה כאמור לפי
תקנות לפי סעיף 220ב ,אם נקבעה  -גם סכום השווה ל־ 40%מהגדלה כאמור".

תיקון חוק
ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני
חקיקה להשגת
יעדי התקציב
לשנות התקציב
2017
ו־ - )2018מס' 3

בלוח ח' 1לחוק העיקרי ,בטור א' ,בכל מקום ,במקום " "29%יבוא "."37.35%
התשע"ז- 32016-

ו־,)2018
()1

בסעיף  ,103פסקה ( - )1תימחק;

()2

בסעיף  ,104סעיף קטן (א)  -בטל;

( )3בסעיף  ,111המתקן את סעיף  32לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנות התקציב  2015ו־ ,)2016התשע"ו2015- ,4סעיפים קטנים (ב )1ו–(ב)2
בסעיף  32לחוק העיקרי המובאים בו  -בטלים.

תיקון חוק שינויים
בהסדר תקופת
הלידה וההורות
(תיקוני חקיקה)

.16

תחילה ותחולה

.17

בחוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז2017-- 5
( )1בסעיף  ,3המתקן את סעיף  32לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנות התקציב  2015ו־ ,)2016התשע"ו ,2015-פסקאות ( )2ו–( - )3יימחקו;
( )2סעיף  ,4המתקן את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנות התקציב  2017ו־ ,)2018התשע"ז - 2016-בטל.

3
4
5
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(א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד באדר התשע"ח ( 1במרס ( )2018להלן  -יום התחילה),
והוא יחול על קצבה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.

ס"ח התשע"ז ,עמ'  217ועמ' .574
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;219התשע"ז ,עמ'  302ועמ' .574
ס"ח התשע"ז ,עמ' .572
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לחוק העיקרי כנוסחם
כנוסחם
העיקריו־251
206 ,201א
,200לחוק
ו־251
סעיפים
206 ,201א
ראשונים לפי
סעיפים ,200
תשלומים
ראשונים לפי
(ב) תשלומים (ב)
שמיום התחילה עד תום
עד תום
התקופה
התחילה
בעד
שמיום
התחילה,
התקופה
בעדמיום
התחילה,ימים
מיוםבתום28
ישולמו
בחוק28זהימים
בחוק זה ישולמו בתום
 28הימים כאמור 28  .הימים כאמור .
לכנסת -
דיווח
דיווח לכנסת -
דיווח
הכנסת
והבריאות של
הכנסת דיווח
הרווחה
והבריאות של
לוועדת העבודה
ימסורהרווחה
העבודה
לאומי
לוועדת
לביטוח
ימסור
המוסד
 .18לאומי
המוסד לביטוח
.18
הוראת שעה
הוראת שעה
 )2019ומיום ו' בכסלו
בכסלו
בנובמבר
ומיום ו'
30( )2019
התש"ף
בנובמבר
( 30בכסלו
מיום ב'
התש"ף
יאוחר
בכסלו
ב' לא
אלה,
בענייניםמיום
בעניינים אלה ,לא יאוחר
 30(:)2022בנובמבר :)2022
התשפ"ג
התשפ"ג ( 30בנובמבר

כנוסחולחוק העיקרי כנוסחו
לוח ח'1
העיקרי
בהוראות
השינוילחוק
לוח ח'1
השפעת
בהוראות
ובכלל זה
זה,השינוי
השפעת
השלכות חוק
זה ,ובכלל זה
( )1השלכות חוק ()1
זה ,על תעסוקת נכים;
נכים;
בחוק
בחוק זה ,על תעסוקת
()2

מעודכנים
נתוניםתעסוקת
מעודכנים בעניין
נתונים
בעניין תעסוקת נכים.
נכים.
()2
חיים כץ
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה ו ח י י ם כ ץ
שר העבודה הרווחה
שר העבודה הרווחה
ראש הממשלה ראש הממשלה
והשירותים החברתיים
והשירותים החברתיים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
יוילןי יואל א ד ל ש
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב ל
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
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חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס'  ,)20התשע"ח*2018-
החלפת סעיף 28א

.1

תחילה

.2
.3

התשי"ח( 11958-להלן  -החוק העיקרי) ,במקום
 
בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
סעיף 28א יבוא:
"תחולה של
סמכויות ,זכויות
וחובות באזור

הוראות מעבר

28א .המועצה תהיה מוסמכת להפעיל את סמכויותיה לפי חוק זה
כלפי ישראלים באזור ,והזכויות והחובות לפי חוק זה יחולו
עליהם; לעניין זה" ,אזור" ו"ישראלי"  -כהגדרתם בתקנות
שעת חירום (יהודה והשומרון  -שיפוט בעבירות ועזרה
התשכ"ז ,21967-כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן

משפטית),
בחוק מעת לעת".

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן  -יום התחילה).
(א) מוסד שהמפקד אישר את ההכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה ערב יום התחילה,
יראו אותו כמוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף  9לחוק העיקרי ,ושההכרה בו
אושרה על ידי הממשלה ,לפי סעיף  10לחוק העיקרי ,במועד אישור המפקד.
(ב) אין בהוראות סעיף 28א לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,כדי לפגוע בהכרה בתואר
שהוכר לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום התחילה.
(ג) מוסד כאמור בסעיף קטן (א) שהמועצה הכירה בתואר שלו לפי הוראות סעיף 28א
לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה ,יראו אותו כמוסד שהוסמך להעניק את אותו
תואר לפי סעיף  23לחוק העיקרי .
(ד) מוסד כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל ,ערב יום התחילה ,אישור לקיים לימודים
לקראת תואר או הסמכה להעניק תואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה
על ידי המפקד ,והמועצה לא הכירה באותו תואר לפי הוראות סעיף 28א לחוק העיקרי
כנוסחו ערב יום התחילה ,יוכל להמשיך ולקיים לימודים לקראת אותו תואר על פי
האישור או להמשיך להעניק תואר על פי ההסמכה ,לפי העניין ,עד להחלטת המועצה
לפי סעיף  23לחוק העיקרי.
(ה) בסעיף זה -
"המועצה"  -כמשמעותה בחוק העיקרי;
"המפקד"  -כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון  -שיפוט בעבירות ועזרה
משפטית) ,התשכ"ז1967- ,כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת .
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

*
1
2

נ פ תל י ב נט
שר החינוך

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,756 -מיום י"ג בשבט התשע"ח ( 29בינואר  ,)2018עמ' .88
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;191התשע"ו ,עמ' .1208
ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2741ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;20התשע"ב ,עמ' .476
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התשע"ח*2018-התשע"ח*2018-
המשפט (תיקון מס' ,)92
בתימס' ,)92
(תיקון
חוק בתי המשפטחוק
התשמ"ד11984-
התשמ"ד11984-
תיקון סעיף
תיקון סעיף
,)6(40
בסעיף
העיקרי),

משולב],
המשפט [נוסח
.1
בסעיף,)6(4040
העיקרי),
החוק
(להלן -
(להלן  -החוק 
משולב],
המשפט [נוסח
בחוק בתי
בחוק40בתי .1
יבוא42א".
בסעיף
"כהגדרתו
בסעיף 42ב" יבוא
"כהגדרתו בסעיף 42א".
42ב"
"כמשמעותו בסעיף
במקום "כמשמעותובמקום

תיקון סעיף 42א
תיקון סעיף
ייצוגיות" יבוא:
תובענות
ההגדרה
לחוק העיקרי,
בסעיף
.2
תובענות ייצוגיות" יבוא:
ההגדרה "חוק
"חוקאחרי
העיקרי,
אחרילחוק
בסעיף 42א
42א42א .2

כמשמעותו בסעיף 42ב;
כלכלי" -
""עניין כלכלי" "" -עניין
בסעיף 42ב;
כמשמעותו
כמשמעותו בסעיף 42ג;".
כלכלי-מינהלי" -
"עניין כמשמעותו
"עניין כלכלי-מינהלי" -
בסעיף 42ג;".
תיקון סעיף
לחוק העיקרי
בסעיף
.3
בסעיף42-ד לחוק העיקרי -
42ד42ד .3

תיקון סעיף 42ד

יבוא
המחוזי"
המשפט
בכותרת"בבית
השוליים ,במקום
( )1בכותרת
המחוזיים" המשפט המחוזיים"
המשפטיבוא "בבתי
"בבתיהמחוזי"
המשפט
"בבית
במקום
השוליים,
()1
"בתל־אביב־יפו" יבוא "ובחיפה";
ואחרייבוא "ובחיפה";
ואחרי "בתל־אביב־יפו"
()2

"ובבית
המחוזי
יבוא
המשפט
"בתל־אביב־יפו"
אחרייבוא "ובבית
"בתל־אביב־יפו"
בסעיף קטן (א),
בסעיף קטן (א))2(,אחרי
המשפט המחוזי בחיפה".
בחיפה".

תיקון סעיף
לחוק העיקרי
בסעיף
.4
בסעיף 42-ה לחוק העיקרי -
42ה42ה .4

()1

תיקון סעיף 42ה

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
קטן (א)במקום
במקום סעיף ()1
מחוזי בית
משפטשופטי
יידון לפני
משפט מחוזי
עניין בית
שבסמכות
המשפטשופטי בית המשפט
יידון לפני
שבסמכות בית
כלכלי
"(א) עניין כלכלי "(א)
הענייןבית
בסמכות
הסמכותהיה
המקומית לדון בו;
הכלכלי בסמכות בית
הכלכליהיה
הענייןלדון בו;
המקומית
הסמכותשלו נתונה
המחוזי שלו נתונה המחוזי
יידון
ביתבחיפה,
המחוזי
המשפט
המחוזי בסמכות בית
בתל־אביב־יפו או
המחוזי בחיפה ,יידון
המשפט
בסמכות
בתל־אביב־יפו או
המשפט המחוזי המשפט
העניין; ואולם
מבתילפי
האמורים,
מבתי
הכלכלית באחד
לפני שופטי המחלקה
האמורים ,לפי העניין; ואולם
המשפט
המשפטבאחד
הכלכלית
המחלקה
לפני שופטי
הכלכלית בבית
המחלקה
לפני שופטי
כאמוריידון
42ב(א)(()1ו)
המחלקה הכלכלית בבית
לפני שופטי
42ב(א)(()1ו) יידון
בסעיף
בסעיףכלכלי
עניין כלכלי כאמור עניין
אף אם
בביתבחיפה,
המחוזי
המחוזי בבית המשפט
בתל־אביב־יפו או
הואבחיפה ,אף אם הוא
המחוזי
המשפט
בתל־אביב־יפו או
המשפט המחוזי המשפט
בסמכותאחר
בסמכות בית משפט מחוזי
בית  .משפט מחוזי אחר .
המשפט
הכלכלית בבית
המחלקה
יידון לפני שופטי
(א )1עניין
(א)1
הכלכלית בבית המשפט
המחלקה
לפני שופטי
כלכלי-מינהלי יידון
כלכלי-מינהליעניין
המחוזי בתל־אביב־יפו;".
המחוזי בתל־אביב־יפו;".

בתל־אביב־ המחוזי בתל־אביב־
"בבית המשפט
המחוזי
המשפטיבוא
הכלכלית"
"בבית
"המחלקה
הכלכלית" יבוא
"המחלקה(ב) ,אחרי
אחריבסעיף קטן
( )2בסעיף קטן (ב))2(,
קטן (א)( - ")2יימחקו;
יימחקו;
"כאמור-בסעיף
קטן (א)(")2
והמילים
יפו"בסעיף
יפו" והמילים "כאמור
()3

סעיף קטן
יבוא "או
(א)" "לפי
קטןאחרי
(ג)(,)1
קטןסעיף
"לפי
בסעיף
(ג)( ,)1אחרי
(א( .")1א)" יבוא "או (א .")1
בסעיף קטן ()3

תחילה ותחולה
ותחולה
זה  -יום
(בסעיף
פרסומו
חודשיםזהמיום
תחילה (א)
.5
התחילה),
התחילה),זה  -יום
פרסומו (בסעיף
מיום
חודשים
ארבעה
ארבעהשל חוק
חוק זהתחילתו
תחילתו.5של (א)

התחילה
שהוגשו ביום
כלכלי-מינהלי
הליכיםבעניין
כלכלי או
והואבעניין
והוא יחול על הליכים
שהוגשו ביום התחילה
כלכלי-מינהלי
בעניין
בעניין כלכלי או
יחול על
בסעיף42-א לחוק
ו"עניין כהגדרתם
כלכלי-מינהלי" -
ו"עניין
ואילך;כלכלי"
ואילך; לעניין זה" ,עניין
כהגדרתם בסעיף 42א לחוק
כלכלי-מינהלי"
"עניין כלכלי"
לעניין זה,
העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
העיקרי ,כנוסחו בחוק זה.
(ב) על אף האמור(ב)
לדחות את יום התחילה
יוםבצו,
רשאי,
קטן (א),
שר בסעיף
האמור
התחילה
המשפטים את
שרבצו ,לדחות
רשאי,
המשפטים
אף (א),
עלקטן
בסעיף
בחודשיים נוספים .בחודשיים נוספים.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני ה ואי י לת ש ק ד
ראש הממשלה ראש הממשלהשרת המשפטים

אי י לת ש ק ד
שרת המשפטים

יוטלייי ןיואל א ד ל ש ט י י ן
ר א וב ן ר יב ל י ן ר א וב ן ר יב ל
יוילןי יואל א ד ל ש
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

*
1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1162 -מיום ה' בחשוון התשע"ח ( 25באוקטובר  ,)2017עמ' .20
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ח ,עמ' .55
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