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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ,)248
תיקון סעיף 9

.1

תחילה ותחולה

.2

התשע"ח2018-*

בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף  ,9אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) תשלומים ,שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה
לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כראש
הממשלה ,למעט משכורת וקצבה;".
תחילתו של סעיף 1(9א) לפקודה ,כנוסחו בחוק זה -
()1

לגבי ראש ממשלה מכהן  -ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ;)2018

( )2לגבי ראש ממשלה לשעבר או שאיריו  -ביום פרסומו של חוק זה ואילך ,והוא
יחול על מי שהיה לראש ממשלה לשעבר או לשאיריו לאחר מועד זה.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
*
1

משה כחלון
שר האוצר

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

התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,793מיום י"ד בתמוז התשע"ח ( 27ביוני  ,)2018עמ' .216דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ח ,עמ' .514

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)249התשע"ח*2018-
תיקון סעיף 11

.1

בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף - 11
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) בהגדרה "יישוב מוטב" ,בפסקה ( ,)2במקום "מ־ "75,000יבוא "מ־;"85,000
(ב)

אחרי ההגדרה "יישוב עירוני בנגב" יבוא:
""יישוב עירוני סמוך לגבול עימות בצפון"  -עירייה או מועצה מקומית,
למעט מועצה אזורית ,המשויכת לאשכול  6או לאשכול נמוך יותר
במדרג החברתי-כלכלי ,המשתייכת למחוז הצפון כפי שנקבע
בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ונפות ותיאורי גבולותיהם
לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948-ושדירות
המגורים בתחומה ,כולן או חלקן ,שוכנות עד  9קילומטרים מגבול
ישראל עם לבנון ,והכול בקו אווירי ,ובלבד שאינה יישוב צמוד לגבול
עימות בצפון;";

(ג)
()2

*

1

940

בהגדרה "ניקוד פריפריאליות" ,בטור "מספר נקודות" ,במקום " "50יבוא ";"55

בסעיף קטן (ב)(3א) -

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת  ,790 -מיום י"ב בתמוז התשע"ח ( 25ביוני ,)2018
עמ' .208
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשע"ח ,עמ' .940
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פסקת משנה (א) יבוא:
יבוא:
אחרי
משנה (א)
(א) אחרי פסקת (א)
"(א )1מי שהיה "(א)1
יישוב מוטב שהוא יישוב
שהואביישוב
מוטבתושב
ביישובהמס
תושבכל שנת
במשך
המס
שהיה
במשך כלמישנת
לפישהוא זכאי לו לפי
לזיכוילוממס
שהוא זכאי
ממס ייווסף
לזיכויבצפון,
עימות
ייווסף
בצפון,לגבול
עימותסמוך
עירוני סמוך לגבולעירוני
מהכנסתו החייבת מיגיעה
 2%מיגיעה
החייבת
שיעור של
מהכנסתו
העניין,
לפי 2%
שיעור של
העניין ,עד (,)3
פסקאות ()1
פסקאות ( )1עד ( ,)3לפי
הסכום הקבוע בפסקאות
בפסקאות
נוסף על
הקבוע
סכום
הסכום
ייווסף
ההכנסהעל
סכום נוסף
ולתקרת
אישית,ייווסף
אישית ,ולתקרת ההכנסה
 42,000שקלים חדשים;";
חדשים;";
העניין ,של
לפי שקלים
42,000
של (,)3
העניין ,עד
()1
( )1עד ( ,)3לפי
(ב)

במקום " "1%יבוא "."2%
(ב)."2%" ,
בפסקת משנה(ב)
משנהיבוא
בפסקת""1%
(ב) ,במקום

ואולם תחילה
תחילתו של סעיף
של סעיף
;)2018
תחילתו
ואולםבינואר
התשע"ח (1
בינואר ;)2018
י"ד בטבת
התשע"ח (1
חוק זה ביום
בטבת
י"דשל
תחילתו
חוק זה ביום
תחילה תחילתו של .2
.2
כ"ד בטבת
התשע"ט (1
בטבתזה ,ביום
כ"ד בחוק
כנוסחו
לפקודה,ביום
(11ב)(3א)(ב)בחוק זה,
(11ב)(3א)(ב) לפקודה ,כנוסחו
התשע"ט ( 1בינואר .)2019
בינואר .)2019

ה וש ה כ ח ל ו ן
ב נימ י ן נ ת ני ה ו ב נימ י ן נ ת ני מ
ראש הממשלה ראש הממשלה שר האוצר

משה כחלון
שר האוצר

יו ל י ן יואל א ד ל ש
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
נשיא המדינה
נשיא המדינהיושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' ,)2
התשע"ח*2018-
התשנ"ו11996-
תיקון סעיף 1
סעיף(1 1להלן
התשנ"ו1996-
(להלן תיקון 
היילוד),
הסכם ומעמד 
היילוד),
(אישור
ומעמד
עוברים
הסכם
לנשיאת
הסכמים(אישור
בחוק עוברים
 .1לנשיאת
בחוק הסכמים
.1
החוק-העיקרי) ,בסעיף - 1
בסעיף 1
 -החוק העיקרי)- ,

()1

"הורים מיועדים" יבוא:
()1
ההגדרהיבוא:
במקוםמיועדים"
ההגדרה "הורים
במקום
יחידה;אם מיועדת יחידה;
מיועדת זוג וכן
אםשהם בני
מיועדים
מיועדים" -
""הורים
הורים זוג וכן
שהם בני
הורים מיועדים
""הורים מיועדים" -
עםהמתקשרים יחד עם
יחדזוג,
המתקשריםבני
אישזוג,ואישה שהם
בני זוג"
שהם
מיועדים
שהם-בני
ואישה
איש
"הורים זוג" -
"הורים מיועדים שהם בני
נושאת לשם הולדת ילד;
אם נושאת לשם אם
הולדת ילד;
הולדתנושאת לשם הולדת
לשםעם אם
המתקשרת
זוג ,נושאת
בן אם
בלאעם
המתקשרת
זוג -,אישה
יחידה"
בלא בן
מיועדת
"אםאישה
"אם מיועדת יחידה" -
ילד;";
ילד;";

()2

ההגדרה "ילד"  -תימחק;
ההגדרה "ילד"( -)2תימחק;

מביצוע הסכם לנשיאת
לנשיאת
כתוצאה
"שנולדהסכם
מביצוע
יבוא
כתוצאה
"על ילד"
"שנולד
יבואאחרי
הורות",
"צוילד"
בהגדרה"על
הורות" ,אחרי
( )3בהגדרה "צו ()3
עוברים";
עוברים";
()4

יבוא" :בית משפט" יבוא:
ההגדרה
משפט"
אחרי ההגדרה(")4ביתאחרי
קבע ,המתגורר בישראל
בישראל
לישיבת
המתגורר
קבע,רישיון
לישיבתבעל
ישראלי או
רישיון
אזרח
או -בעל
ישראל"
ישראלי
""תושב
""תושב ישראל"  -אזרח
להגשת הבקשה לאישור
שקדמולאישור
הבקשה
השנים
להגשת
חמש
שקדמו
השניםמתוך
חמש לפחות
מתוךשנים
שלוש שנים לפחותשלוש
חודשים לפחות מתוך 18
לפחות12מתוך 18
חודשים  ,4או
עוברים12לפי סעיף
סעיף  ,4או
לנשיאת
הסכם לפי
הסכם לנשיאת עוברים
להגשת הבקשה כאמור".
כאמור".
שקדמו
הבקשה
החודשים
החודשים שקדמו להגשת

*

1

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ח ( 18ביולי [ )2018בישיבה שהחלה ביום ה' באב התשע"ח ( 17ביולי ;])2018
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,1141 -מיום י"א בתמוז התשע"ז ( 5ביולי ,)2017
עמ' .1150
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;176התשע"א ,עמ' .84
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החלפת סעיף 2

.2

תיקון סעיף 3

.3

תיקון סעיף 4

.4

תיקון סעיף 5

.5

במקום סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"הפריה חוץ־גופית
והשתלת ביצית
מופרית בהתאם
להסכם לנשיאת
עוברים

.2

לא יבצע אדם הפריה חוץ־גופית לשם השתלת ביצית מופרית
באם נושאת ולא יבצע השתלת ביצית מופרית באם נושאת,
אלא על פי הסכם לנשיאת עוברים שאישרה ועדת האישורים
לפי סעיף  ,5בהתאם לתנאי האישור ,ובהתקיים כל אלה:
( )1הביצית שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם
אינה של האם הנושאת;
( )2הזרע המשמש להפריה חוץ־גופית במסגרת ביצוע
ההסכם הוא של האב המיועד ,ולעניין אם מיועדת יחידה
 הביצית שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם היאשלה;
( )3ההפריה החוץ־גופית והשתלת הביצית המופרית נעשות
במחלקה מוכרת".

בסעיף  3לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (ב) ,במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים" ובסופו יבוא "ואחד מבין חבריה לפחות ,יהיה עובד המדינה";
()2

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1תקופת כהונתם של חברי ועדת האישורים תהיה ארבע שנים ,ואפשר לשוב
ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת;".

( )3בסעיף קטן (ו) ,במקום "יהיו סגורות ,ופרסומם של דברים שנאמרו או שנמסרו בהן
אסור" יבוא "יהיו סגורות; לא יפרסם אדם דברים שנאמרו או שנמסרו בישיבת ועדת
האישורים".
בסעיף (4א) לחוק העיקרי -
()1

בפסקה ( ,)1אחרי "הצעה" יבוא "בכתב";

( )2בפסקה ( ,)2אחרי "חוות דעת רפואית" יבוא "של רופא מומחה" ואחרי "ולשאת
הריון" יבוא "עקב ליקוי רפואי";
()3

במקום פסקאות ( )3ו–( )4יבוא:
"( )3חוות דעת רפואית של רופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה מטעמה של האם
הנושאת ,בדבר התאמתה להליך לנשיאת עוברים ,וכן חוות דעת רפואית של
רופא מומחה אחר ,מטעמם של ההורים המיועדים ,בדבר התאמתם להליך כאמור;
( )4הערכה פסיכולוגית של פסיכולוג מטעמה של האם הנושאת ,בדבר
התאמתה להליך לנשיאת עוברים ,וכן הערכה פסיכולוגית של פסיכולוג מטעמם
של ההורים המיועדים ,בדבר התאמתם להליך כאמור;";

( )4בפסקה ( ,)6במקום "התקשרו הצדדים להסכם" יבוא "ביקשו הצדדים להתקשר
בהסכם";
()5

אחרי פסקה ( )6יבוא:
"( )7טופס ויתור על סודיות רפואית של הצדדים להסכם;
()8

942

הסכמת ההורים המיועדים לקבלת מידע בעניינם מהמרשם הפלילי".

בסעיף  5לחוק העיקרי -

 םיקוחה רפס רפסי  2748,םיקוחה רפסיקוחה רפס
26.7.2018
ספר החוקים  ,2748י"ד באב התשע"ח,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000591, received on -26/07/2018 ,

()1

בסעיף קטן (א)( -)1בסעיף קטן (א) -
כל התנאים המנויים
המנויים
התקיימו
התנאים
האישורים כי
התקיימו כל
"נוכחהכיועדת
האישורים
במקום
ועדת
ברישה,
(א)"נוכחה
(א) ברישה ,במקום
האישורים רשאית ,לאחר";
רשאית ,לאחר";
יבוא "ועדת
האישורים
"ועדתלאחר"
רשאית היא,
לאחר" יבוא
בסעיף 2
בסעיף  2רשאית היא,
(ב)

במקום פסקה ( )1יבוא:
( )1יבוא:
במקום פסקה (ב)
"( )1האם הנושאת"()1
ישראל; הם תושבי ישראל;
המיועדים
תושבי
וההורים
המיועדים הם
האם הנושאת
וההורים
באם הנושאת כל אלה:
מתקיימיםאלה:
(1א)הנושאת כל
(1א) מתקיימים באם
האישורים רשאית לאשר
רשאית לאשר
ואולם ועדת
האישורים
נשואה,
ועדת
אינה
ואולם
נשואה,היא
(א) היא אינה (א)
נשואה ,אם הוכח להנחת
אישה להנחת
אם הוכח
שהיא
נשואה,
נושאת
אישה
עם אם
שהיא
התקשרות
התקשרות עם אם נושאת
במאמץ סביר ,להתקשר
להתקשר
המיועדים,
במאמץ סביר,
המיועדים,ההורים
לא עלה בידי
ההורים
דעתה כי
דעתה כי לא עלה בידי
נושאת שאינה נשואה;
נשואה;
שאינה אם
עוברים עם
נושאת
לנשיאת
בהסכםעם אם
בהסכם לנשיאת עוברים
(ב)

מההורים המיועדים;
המיועדים;
מההורים של אחד
קרובת משפחה
של אחד
אינה
משפחה
קרובת היא
היא אינה (ב)

נושאת ,והילדים שילדה
כאםשילדה
והילדים
נושאת ,שלא
וילדה בעבר
הרתה כאם
בעבר שלא
וילדה היא
(ג) היא הרתה (ג)
בהתאם לצו שנתן בית
שנתן בית
למשמורתה
בהתאם לצו
למשמורתה מחוץ
אינם נמצאים
מחוץ
כאמור
כאמור אינם נמצאים
משפט לפי דין;
משפט לפי דין;
(ד)

ארבע לידות לכל יותר;
ילדההיותר;
לידות לכל
ארבע היא
היא ילדה (ד)

מלאו לה  22שנים וטרם
עוברים וטרם
לנשיאת 22שנים
מלאו לה
ההסכם
אישורעוברים
לנשיאת
ההסכםבעת
(ה) בעת אישור (ה)
מלאו לה  39שנים; מלאו לה  39שנים;
מפעמיים ולא ילדה כאם
ילדה כאם
ולאיותר
נושאת
מפעמיים
היתה אם
נושאת יותר
(ו) אםהיא לא
(ו) היא לא היתה
אחת;ביותר מלידה אחת;
נושאת
נושאת ביותר מלידה
לו ,בשפה המובנת לו,
זוגה,
המובנת
הוסברו לבן
זוגה-,בשפה
נשואה
הנושאתלבן
האם -הוסברו
נשואה
היתה
הנושאת
(1ב) היתה האם (1ב)
שלבביצועו; בן הזוג של
הכרוכים
והסיכונים בן הזוג
הכרוכים בביצועו;
לנשיאת עוברים
והסיכונים
ההליך
עוברים
השלכות
השלכות ההליך לנשיאת
האישורים והיא תובא
תובא
ועדת
לפניוהיא
האישורים
את עמדתו
ועדת
להביע
רשאי לפני
הנושאתעמדתו
להביע את
האם הנושאת רשאיהאם
ההסכם לנשיאת עוברים;
אישורעוברים;
לנשיאת
בטרם
ההסכם
המיועדים
ההוריםאישור
המיועדים בטרם
לפני
לפני ההורים
אלה:המיועדים כל אלה:
ההורים
המיועדים כל
מתקיימים לגבי
(1ג)ההורים
(1ג) מתקיימים לגבי
מלאו להם  18שנים
שנים
עוברים
להם 18
לנשיאת
ההסכםמלאו
אישור עוברים
לנשיאת
בעת
ההסכם
(א) בעת אישור (א)
ואולם ועדת האישורים
האישורים
ועדתשנים;
מלאו 54
ואולם
טרם
שנים;
לפחות
מלאו 54
ולאחד מהם
ולאחד מהם לפחות טרם
הסכם לנשיאת עוברים
עוברים
לאשר
לנשיאת
שיירשמו,
מיוחדיםהסכם
שיירשמו ,לאשר
רשאית ,במקרים
רשאית ,במקרים מיוחדים
הגילהתנאי לעניין הגיל
המיועדים
התנאי לעניין
המיועדיםההורים
מתקיים לגבי
ההורים
אם לא
אף אם לא מתקייםאףלגבי
כדיפסקת משנה זו כדי
בהוראות
משנה זו
פסקתאין
משנה זו;
בהוראות
בפסקת
כאמוראין
משנה זו;
המרבי
המרבי כאמור בפסקת
התש"ע;22010-

ביציות,
התש"ע;22010-
לחוק תרומת 
ביציות,
סעיף 11
תרומת
מהוראות
לגרוע לחוק
לגרוע מהוראות סעיף 11
להם יותר משני ילדים
ילדים
משניאין
יותר זוג -
שהם בני
מיועדיםלהם
הוריםזוג  -אין
שהם בני
מיועדיםלגבי
(ב) לגבי הורים (ב)
לה יותר משני ילדים
ילדים
משני אין
יחידה -
מיועדתיותר
אם אין לה
יחידה -
מיועדת ולגבי
משותפים,
משותפים ,ולגבי אם
נושאת כתוצאה מביצוע
מביצוע
לאם
כתוצאה
נושאתשנולד
"ילד"  -בין
זה ,לאם
שנולד
לעניין
גנטיים; בין
גנטיים; לעניין זה" ,ילד" -
לנשיאת עוברים ובין שלא;
הסכםובין שלא;
הסכם לנשיאת עוברים
לישראל ,או מחוץ לישראל,
מחוץ בישראל
הורשעו,
לא או
בישראל
המיועדים
הורשעו,
ההורים
המיועדים לא
(ג)
(ג) ההורים
נסיבותיה יש חשש של ממש
חשש של ממש
חומרתה או
נסיבותיה יש
שמפאתאומהותה,
בעבירהחומרתה
בעבירה שמפאת מהותה,
מתנהל נגד אחד ההורים
ההורים
שייוולד;
נגד אחד
הילד
מתנהל
בטובת
שייוולד;
משמעותית
בטובת הילד
לפגיעה משמעותיתלפגיעה
לישראל ,בקשר לעבירה
לעבירה
מחוץ
בקשר
לישראל ,או
פלילי ,בישראל
או מחוץ
הליך
בישראל
המיועדים
המיועדים הליך פלילי,

2

ס"ח התש"ע ,עמ' .520
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כאמור ,רשאית ועדת האישורים לדחות את החלטתה לפי סעיף
קטן זה עד לסיום ההליך; לעניין זה" ,הליך פלילי"  -החל בפתיחה
בחקירה על פי דין;
(1ד) האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת; ואולם אם כל
הצדדים להסכם הם לא־יהודים ,רשאית ועדת האישורים לסטות מהוראות
פסקה זו בהתאם לחוות דעת של איש הדת חבר הוועדה;
(1ה) מתקיימים התנאים האמורים בסעיף  )1(2ו–(;)2
(1ו) בהסכם לנשיאת עוברים נקבעו הוראות שלפיהן ההפריה החוץ־גופית
לשם השתלת ביצית מופרית באם הנושאת ,השתלת הביצית המופרית
באם הנושאת ,נשיאת ההיריון בעבור ההורים המיועדים והלידה ,ייעשו
בישראל; ואולם ועדת האישורים רשאית לאשר כי חלק מנשיאת ההיריון
ייעשה מחוץ לישראל אם יש טעמים המצדיקים זאת ובהתאם לתנאים
שתקבע;
(1ז) כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון
חופשי ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו;".
(ג) בפסקה ( ,)2במקום "או בשלום הילד שייוולד" יבוא "ונקבע בהסכם לנשיאת
עוברים כי לא ייעשו יותר משישה ניסיונות להשתלת הביציות המופרות באם
הנושאת";
(ד)

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(2א) לא קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שייוולד;";

()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1דחתה ועדת האישורים בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים ,תנמק
בכתב את החלטתה; דחתה בקשה כאמור בשל תנאי הנוגע להורים המיועדים,
תדון ועדת האישורים בבקשה נוספת שיגישו אותם הורים מיועדים רק לאחר
שחלפו שנתיים לפחות ממועד דחיית הבקשה ,אלא אם כן חל שינוי מהותי
בעובדות ,בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטת הוועדה כאמור.
(ב )2חל שינוי בפרטים שמסרו האם הנושאת או ההורים המיועדים לוועדת
האישורים וטרם הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם
לנשיאת עוברים ,יודיעו על כך לוועדת האישורים בהקדם האפשרי".

תיקון סעיף 6

.6

החלפת סעיף 7

.7

בסעיף  6לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) צד להסכם לנשיאת עוברים בישראל או המבקש להיות צד להסכם כאמור,
לא יקבל ולא ייתן ,תמורה ,בכסף או בשווה כסף ,בעד ביצוע ההסכם כאמור ,למעט
תשלומים שאישרה ועדת האישורים לפי סעיף קטן (א)".
במקום סעיף  7לחוק העיקרי יבוא:
"התקשרות בהסכם .7
לנשיאת עוברים
וביצועו

944

לא יתקשר אדם בהסכם לנשיאת עוברים שלא אושר בידי
ועדת האישורים לפי סעיף  ,5ולא יבצע אדם הסכם שלא
אושר כאמור או שלא בהתאם להוראות ההסכם שאושר או
לתנאי האישור".
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תיקון סעיף
תיקון סעיף 10
ימסור10אדם
הניתן; לא
"ככל אדם
יבואימסור
הניתן; לא
"ככל הניתן"
יבוא "ככל
במקום
הניתן"
העיקרי,
לחוק"ככל
במקום
העיקרי(10,ג)
לחוק בסעיף
בסעיף (10ג) .8
.8
מביצוע הסכם לנשיאת
לנשיאת
כתוצאה
נושאתהסכם
מביצוע
לאם
כתוצאה
נושאת שנולד
למשמורת ילד
שנולד לאם
ילדיקבל
למשמורתולא
למשמורת ולא יקבללמשמורת
עוברים כאמור בסעיף
בסעיף
לנשיאת
כאמור
הסכמים
חוקעוברים
לנשיאת
סוציאלי לפי
עובדהסכמים
בנוכחות חוק
סוציאלי לפי
עובדשלא
עוברים
עוברים שלא בנוכחות
קטן זה".
קטן זה".
תיקון סעיף 11
  11לחוק העיקרי -בסעיף
לחוק העיקרי
בסעיף .9 11
.9

()1

תיקון סעיף 11

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(()1א) אחרי
אחרי סעיף קטן
סוציאלי לפי חוק הסכמים
סוציאליוסבר
עובד קטן (א)
וסבר סעיף
בקשה לפי
עובדהסכמים
לפי חוק
הוגשהקטן (א)
"(א)1לפי סעיף
"(א )1הוגשה בקשה
שבעניינו הוגשה הבקשה
בטובת
לפגיעה
חשש
לפגיעהקיים
עוברים ,כי
הילדהבקשה
הוגשה
שבעניינו
הילד
בטובת
לנשיאתחשש
לנשיאת עוברים ,כי קיים
לחזורלהגיש בקשה לחזור
מתכוונת
הנושאת
כאמור כי
סוציאלי
לעובד
נודע
או נודע לעובד או
בקשה
האם להגיש
מתכוונת
הנושאת
כי האם
כאמור
סוציאלי
יחליט המשפט לא יחליט
המשפט ובית
וביתלבית
על כך
לבית יודיע
סעיף ,13
יודיעלפי
מההסכם
בה מההסכם לפי בה
המשפט לא
המשפט
על כך
סעיף ,13
רשאיבית המשפט רשאי
הסוציאלי;
המשפט
העובד
הסוציאלי; בית
העובדתסקיר מאת
מאתקבלת
תסקירלאחר
בבקשה אלא
בבקשה אלא לאחר קבלת
ההחלטה בבקשה ,אם
לפני אם
בבקשה,
ההחלטה עת
קטן זה בכל
לפני
בסעיף
בכל עת
כאמור
תסקיר זה
בסעיף קטן
כאמורקבלת
לדרוש קבלת תסקירלדרוש
ראה צורך בכך ;".ראה צורך בכך;".

()2

במקום סעיף ()2
יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
קטן (ב)במקום
לפי סעיף קטן (א) נולד
בקשהנולד
קטן (א)
הוגשה
שבעניינו סעיף
הילדבקשה לפי
הוגשה
המשפט כי
ביתשבעניינו
הילד
מצא
המשפט כי
"(ב)
"(ב) מצא בית
בהתאם להוראות חוק
ואושרחוק
להוראות
שנעשה
בהתאם
עוברים
ואושר
לנשיאת
הסכםשנעשה
עוברים
מביצוע
לנשיאת
כתוצאה
כתוצאה מביצוע הסכם
לאחר קבלת תסקיר עובד
תסקיר עובד
כן נוכח,
קבלת
אלא אם
המיועדים,לאחר
אם כן נוכח,
להורים
המיועדים ,אלא
ייתן צו הורות
להורים
זה ,ייתן צו הורות זה,
סעיף קטן (א ,)1כי הדבר
לפיהדבר
(א ,)1כי
שהוגש
עובריםקטן
לפי סעיף
לנשיאת
שהוגש
הסכמים
חוקעוברים
לנשיאת
סוציאלי לפי
סוציאלי לפי חוק הסכמים
ייתן צו לפי סעיף ".14
כאמור".14
לפי סעיף
המשפט
ייתן צו
כאמורבית
הילד; נוכח
המשפט
טובת
אתבית
נוכח
נוגד
נוגד את טובת הילד;

החלפת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 19
העיקרי
במקום
.10לחוק
במקום19סעיף 19
.10
"עונשין

החלפת סעיף 19

שנה ,ואם הוא תאגיד,
תאגיד,
מאסר
ואם-הוא
שנה,דינו
מאלה,
מאסר
שעשה-אחד
מאלה ,דינו
אחד מי
"עונשיןמי שעשה .19
.19
התשל"ז-העונשין ,התשל"ז-
(61א)( )4לחוק
העונשין,
בסעיף
לחוק
כאמור
(61א)()4
בסעיף קנס
דינו  -קנס כאמור דינו -
:31977
:31977


השתלת ביצית מופרית
מופרית
לשם
ביצית
חוץ־גופית
הפריההשתלת
חוץ־גופית לשם
( )1ביצע הפריה ( )1ביצע
מופרית באם נושאת,
נושאת,
באםביצית
השתלת
מופרית
ביצע
ביצית
נושאת או
באםהשתלת
באם נושאת או ביצע
בניגוד להוראות סעיף ;2
בניגוד להוראות סעיף ;2
הסכם לנשיאת עוברים,
עוברים,
ביצוע
לנשיאת
תמורה בעד
ביצוע הסכם
בעד או נתן
תמורהקיבל
( )2קיבל או נתן ()2
(6ב);להוראות סעיף (6ב);
בניגוד
בניגוד להוראות סעיף
בידי שלא אושר בידי
עוברים
אושר
לנשיאת
בהסכם שלא
התקשר עוברים
בהסכם לנשיאת
()3
( )3התקשר
אושר כאמור או שלא
שלא
שלא
כאמור או
ביצע הסכם
אואושר
שלא
האישורים
ביצע הסכם
ועדת האישורים אוועדת
לתנאי האישור ,בניגוד
בניגוד
שאושר ,או
ההסכםהאישור
או לתנאי
להוראות
בהתאםשאושר
בהתאם להוראות ההסכם
להוראות סעיף  ;7להוראות סעיף ;7
למשמורת ילד שנולד לאם
שנולד לאם
קיבל
למשמורתאוילד
קיבללמשמורת
( )4אומסר
( )4מסר למשמורת
לנשיאת עוברים שלא
הסכם שלא
מביצועעוברים
כתוצאהלנשיאת
מביצוע הסכם
נושאת כתוצאה נושאת
הסכמים לנשיאת עוברים,
חוק עוברים,
לנשיאת
סוציאלי לפי
עובד הסכמים
לפי חוק
בנוכחות
בנוכחות עובד סוציאלי
להוראות סעיף (10ג)".
(10ג)".
בניגוד
בניגוד להוראות סעיף

3

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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הוספת סעיף 19א

.11

תיקון סעיף 20

.12

הוספת סעיף 20א

.13

תחילה ותחולה

.14

אחרי סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:
"סמכויות עובד
סוציאלי

19א .לעניין ביצוע התפקידים לפי חוק זה של עובד סוציאלי לפי
חוק הסכמים לנשיאת עוברים יחולו הוראות סעיפים  3עד 6
לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו".41955-


בסעיף  20לחוק העיקרי -
( )1בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) ,בכל מקום ,במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "שר
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים";
()2

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

הכנסת,
"(ד) שר הבריאות ,באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
רשאי לקבוע ,בצו ,כי המספר המרבי של הילדים המשותפים לעניין הורים
מיועדים והמספר המרבי של הילדים הגנטיים לעניין אם מיועדת יחידה לפי
סעיף (5א)(1ג)(ב) ,יהיה שלושה ,ובלבד שצו כאמור לא יובא לאישור הוועדה לפני
יום י"ד באב התשפ"ג ( 1באוגוסט ".)2023

אחרי סעיף  20לחוק העיקרי יבוא:
"דיווח לוועדה

20א .שר הבריאות ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת ,אחת לשנה על יישום הוראות פרק ב' בשנה שקדמה
למועד הדיווח ,לרבות מספר הבקשות לאישור הסכם לנשיאת
עוברים שהוגשו לוועדת האישורים ,מספר הבקשות שוועדת
האישורים אישרה ,מספר הילדים שנולדו במסגרת הסכם
לנשיאת עוברים ומספר הילדים המשותפים או הילדים
הגנטיים לגבי ההורים המיועדים שהגישו את הבקשות".

(א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
(ב) הוראות חוק זה לא יחולו על הסכם לנשיאת עוברים שאושר בידי ועדת האישורים
לפי סעיף  5לחוק העיקרי לפני יום התחילה.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

4

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

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

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

26.7.2018
רפס
 םיקוחה רפס רפסי  2748,םיקוחה רפסיקוחה
ספר החוקים  ,2748י"ד באב התשע"ח,
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