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חוקהצבתמכשיריהחייאהבמקומותציבוריים,התשס"ח-2008*

בחוק זה -1  הגדרות

"מכשיר החייאה" - דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית 
של הלב באמצעות העברת זרם חשמלי ללב, במצבים של הפרעה בתפקוד הלב 
כתוצאה משיבוש פעילותו, העומד בדרישות שקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, 

ואושר על ידי היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות; 

"מקום ציבורי" - מקום ציבורי המנוי בתוספת;

"מחזיק מקום ציבורי" - מי שמחזיק או מפעיל את המקום הציבורי; 

"השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה   

הצבת מכשירי 
החייאה

מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי, במקום מרכזי ונגיש, מכשיר החייאה 2   )א( 
אחד לפחות, וידאג לתקינותו, והכל בהתאם להוראות שקבע השר 

השר יקבע הוראות לעניין מיקום מכשיר ההחייאה ושילוט במקום הציבורי  )ב( 
המפנה למכשיר ההחייאה, והוא רשאי לקבוע לעניין זה הוראות שונות למקומות 
ציבוריים שונים; כמו כן רשאי השר לקבוע מקומות ציבוריים שלגביהם תהיה חובה 

להציב יותר ממכשיר החייאה אחד 

מחזיק מקום ציבורי שלא הציב מכשיר החייאה או שלא דאג לתקינותו, בניגוד להוראות 3  עונשין 
לפי סעיף 2, דינו - קנס כאמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 

הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, למעט על כוחות הביטחון כמפורט להלן, ואולם 4 דין המדינה
הוראות לפי חוק זה ייקבעו בשינויים המחויבים, לעניין - 

צבא הגנה לישראל - בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי,   )1(
התשט"ו-1955 2;

משטרת ישראל - בפקודות משטרת ישראל, כהגדרתן בפקודת המשטרה   )2(
]נוסח חדש[, התשל"א-1971 3;

שירות בתי הסוהר - בפקודות השירות, כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר ]נוסח   )3(
חדש[, התשל"ב-1971 4;

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, שעיקר   )4(
פעילותן בתחום ביטחון המדינה - בהוראות פנימיות;

מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה   )5(
בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 5 - בהוראות פנימיות  

השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את 5 שינוי התוספת
התוספת 

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 6 ביצוע ותקנות
של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו וכן רשאי הוא למנות מפקחים 

שיפקחו על ביצועו של חוק זה 

התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 209, מיום י"ט באדר א' התשס"ח )25 בפברואר 2008(, עמ' 200 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226    1

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459   4

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348   5
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תחילה ותקנות 
ראשונות

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום תחילתן של התקנות שיותקנו לפי 7   )א( 
סעיפים 1 ו–2 

תקנות ראשונות לפי סעיפים 1 ו–2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות  )ב( 
של הכנסת בתוך שישים ימים מיום פרסומו 

תוספת
)סעיף 1(

ההגדרה"מקוםציבורי"

קניונים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 6     1

משרדי ממשלה ורשויות מקומיות שביום שבו מתקיימת בהם קבלת קהל, מבקרים    2
בהם, כרגיל, 500 איש לפחות 

שדות תעופה ונמלים    3

אוניות המיועדות להשטת 100 נוסעים לפחות ומטוסים שיש בהם 100 מושבים    4
לפחות 

תחנות מרכזיות כהגדרתן בפקודת התעבורה 7    5

תחנות רכבת שמבקרים בהן, כרגיל, 500 איש לפחות ביום    6

מקומות עבודה שמועסקים בהם, כרגיל, 500 עובדים לפחות    7

אצטדיוני ספורט שיש בהם 500 מושבים לפחות    8

מכון כושר כהגדרתו בחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד-1994 8, שאליו    9
התקבלו 500 מתאמנים קבועים לפחות 

בתי אבות    10

בתי סוהר ובתי מעצר    11

בתי מלון שיש בהם 250 חדרי אירוח לפחות    12

מקומות רחצה מוכרזים כמשמעותם בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964 9,    13
ובריכות שחייה ציבוריות 

מוסדות להשכלה על–תיכונית שלומדים בהם 500 איש לפחות    14

500 איש  אולמות שמחה, גני אירועים ומרכזי כנסים, המיועדים לאירוח של    15
לפחות 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א        
            שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204   6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   7

ס"ח התשנ"ד, עמ' 110   8

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172   9

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום תחילתן של התקנות שיותקנו לפי 7   )א( 
סעיפים 1 ו–2 

תחילה ותקנות 
ראשונות

תקנות ראשונות לפי סעיפים 1 ו–2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות  )ב( 
של הכנסת בתוך שישים ימים מיום פרסומו 

תוספת
)סעיף 1(

ההגדרה"מקוםציבורי"

קניונים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 6     1

משרדי ממשלה ורשויות מקומיות שביום שבו מתקיימת בהם קבלת קהל, מבקרים    2
בהם, כרגיל, 500 איש לפחות 

שדות תעופה ונמלים    3

אוניות המיועדות להשטת 100 נוסעים לפחות ומטוסים שיש בהם 100 מושבים    4
לפחות 

תחנות מרכזיות כהגדרתן בפקודת התעבורה 7    5

תחנות רכבת שמבקרים בהן, כרגיל, 500 איש לפחות ביום    6

מקומות עבודה שמועסקים בהם, כרגיל, 500 עובדים לפחות    7

אצטדיוני ספורט שיש בהם 500 מושבים לפחות    8

מכון כושר כהגדרתו בחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד-1994 8, שאליו    9
התקבלו 500 מתאמנים קבועים לפחות 

בתי אבות    10

בתי סוהר ובתי מעצר    11

בתי מלון שיש בהם 250 חדרי אירוח לפחות    12

מקומות רחצה מוכרזים כמשמעותם בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964 9,    13
ובריכות שחייה ציבוריות 

מוסדות להשכלה על–תיכונית שלומדים בהם 500 איש לפחות    14

500 איש  אולמות שמחה, גני אירועים ומרכזי כנסים, המיועדים לאירוח של    15
לפחות 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א        
            שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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חוקהחברות)תיקוןמס'8(,התשס"ח-2008*

בחוק החברות, התשנ"ט-1999 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 219, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 1  תיקון סעיף 219 

")ה( חברה ציבורית רשאית לקבוע בתקנונה כי יכהנו בה דירקטורים בלתי תלויים 
במספר שתקבע, והיא רשאית לקבוע כי תחול עליה ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים 

הבלתי תלויים לפי סעיף קטן זה; בחוק זה -

"דירקטור בלתי תלוי" - דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור 
חיצוני הקבועים בסעיף 240)ב( עד )ה( וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן 
כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה 

שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;

"הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים" - הוראה בתקנון של חברה ציבורית 
הקובעת כי אם אין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה )בהגדרה 
זו - בעל שליטה(, יהיו רוב חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים, ואם יש 
בחברה בעל שליטה - יהיו לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון דירקטורים 

בלתי תלויים; לעניין זה, "דירקטור בלתי תלוי" - לרבות דירקטור חיצוני "

הוספת סעיפים 
224א ו–224ב

לפני סעיף 225 לחוק העיקרי, אחרי הכותרת של סימן ב' יבוא: 2  

לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית ולא יכהן בה כדירקטור, 224א "כשירות למינוי 
מי שאין לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן 
הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין 

השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה 

 הצהרת מועמד
לכהן כדירקטור

בחברה ציבורית לא תזומן אסיפה כללית שעל סדר יומה 224ב   )א( 
מינוי דירקטור, ולא ימונה דירקטור, אלא לאחר שהמועמד 
הצהיר כי יש לו הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את 
הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור, 
226  וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 

ו–227, ולעניין דירקטור בלתי תלוי - מתקיימות בו גם הוראות 
סעיף 219)ה( )בסעיף זה - הצהרה( 

ההצהרה תובא בפני הממנה ויחולו עליה הוראות סעיף  )ב( 
241)ב( ו–)ג( "

אחרי סעיף 227 לחוק העיקרי יבוא: 3  הוספת סעיף 227א

דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה 227א  "חובת הודעה
לפקיעת  עילה  לגביו  שמתקיימת  או  כדירקטור  לכהונתו 
כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע 

במועד מתן ההודעה "

בסעיף 228)א( לחוק העיקרי -4  תיקון סעיף 228

על    הודעה  מתן  "במועד  יבוא  בעבירה"  הורשע  "הוא  במקום   ,)2( בפסקה   )1(
הרשעה";

בסופו יבוא:  )2(

במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א "  )5("

התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 229, מיום י"ד באייר התשס"ח )19 במאי 2008(, עמ' 296 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ח, עמ' 153    1
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בסעיף 234 לחוק העיקרי, אחרי "225," יבוא "227א," ובמקום "או 232" יבוא "232 או 5  תיקון סעיף 234
245א" 

בסעיף 237 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: 6 תיקון סעיף 237

לא ניתן למנות חליף לדירקטור בלתי תלוי את מי שאינו כשיר להתמנות דירקטור  ")ו( 
בלתי תלוי "

 תיקון כותרת
סימן ה' 

בכותרת של סימן ה' של הפרק הראשון בחלק השישי לחוק העיקרי, בסופה יבוא 7  
"ודירקטור בלתי תלוי" 

בסעיף 240)ב( לחוק העיקרי, אחרי "למעבידו" יבוא "למי שהוא כפוף לו במישרין או 8  תיקון סעיף 240
בעקיפין" 

אחרי סעיף 245 לחוק העיקרי יבוא:9 הוספת סעיף 245א

דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה 245א "חובת הודעה 
לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו 

תפקע במועד מתן ההודעה "  

 הוספת סעיפים
249ב ו–249ג

אחרי סעיף 249א לחוק העיקרי יבוא:10  

"סיווג דירקטור 
כדירקטור בלתי תלוי 

חברה ציבורית רשאית לסווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי 249ב 
219)ה(,  סעיף  הוראות  לפי  ככזה  להתמנות  כשיר  הוא  אם 
יראו  לא  זה,  לעניין  224ב;  בסעיף  כאמור  שהצהיר  לאחר 
בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי, 

כזיקה לחברה 

החלת הוראות על 
דירקטור בלתי תלוי

הוראות סעיפים 244, 245א, 246, 247, 249 ו–249א)א( יחולו גם 249ג 
על דירקטור בלתי תלוי "

תחילה והוראות 
מעבר 

תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 11  )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחול על מי שמכהן  )ב( 
כדירקטור בחברה ערב יום התחילה, החל ממועד כינוס האסיפה הכללית השנתית 
לראשונה לאחר יום התחילה או החל ממועד חידוש כהונתו של  דירקטור כאמור, 
שלאחר יום התחילה, לפי המוקדם; דירקטור כאמור ימסור הצהרה לפי סעיף 224ב 
לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, והיא תובא בפני האסיפה הכללית או הגורם 

המחדש את הכהונה, לפי העניין, לפני המועד האמור  

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

בסעיף 234 לחוק העיקרי, אחרי "225," יבוא "227א," ובמקום "או 232" יבוא "232 או 5  
245א" 

תיקון סעיף 234

תיקון סעיף 237בסעיף 237 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: 6 

לא ניתן למנות חליף לדירקטור בלתי תלוי את מי שאינו כשיר להתמנות דירקטור  ")ו( 
בלתי תלוי "

בכותרת של סימן ה' של הפרק הראשון בחלק השישי לחוק העיקרי, בסופה יבוא 7  
"ודירקטור בלתי תלוי" 

 תיקון כותרת
סימן ה' 

בסעיף 240)ב( לחוק העיקרי, אחרי "למעבידו" יבוא "למי שהוא כפוף לו במישרין או 8  
בעקיפין" 

תיקון סעיף 240

הוספת סעיף 245אאחרי סעיף 245 לחוק העיקרי יבוא:9 

דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה 245א "חובת הודעה 
לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו 

תפקע במועד מתן ההודעה "  

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 249א לחוק העיקרי יבוא:10  
249ב ו–249ג

"סיווג דירקטור 
כדירקטור בלתי תלוי 

חברה ציבורית רשאית לסווג דירקטור כדירקטור בלתי תלוי 249ב 
219)ה(,  סעיף  הוראות  לפי  ככזה  להתמנות  כשיר  הוא  אם 
יראו  לא  זה,  לעניין  224ב;  בסעיף  כאמור  שהצהיר  לאחר 
בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי, 

כזיקה לחברה 

החלת הוראות על 
דירקטור בלתי תלוי

הוראות סעיפים 244, 245א, 246, 247, 249 ו–249א)א( יחולו גם 249ג 
על דירקטור בלתי תלוי "

תחילתו של חוק זה חודשיים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 11  תחילה והוראות )א( 
מעבר 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחול על מי שמכהן  )ב( 
כדירקטור בחברה ערב יום התחילה, החל ממועד כינוס האסיפה הכללית השנתית 
לראשונה לאחר יום התחילה או החל ממועד חידוש כהונתו של  דירקטור כאמור, 
שלאחר יום התחילה, לפי המוקדם; דירקטור כאמור ימסור הצהרה לפי סעיף 224ב 
לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, והיא תובא בפני האסיפה הכללית או הגורם 

המחדש את הכהונה, לפי העניין, לפני המועד האמור  

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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חוקלתיקוןפקודתהבנקאות)מס'25(,התשס"ח-2008*

בפקודת הבנקאות, 1941 1, בסעיף 8ד2, בסופו יבוא "המפקח יביא את הדין וחשבון לידיעת 1 תיקון סעיף 8ד2
הציבור בדרך שיקבע, לרבות בדרך של פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקמשפחותחייליםשנספובמערכה)תגמוליםושיקום()תיקוןמס'29(,
התשס"ח-2008*

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950  1, בסעיף 13, 1 תיקון סעיף 13
בפסקה )2(, הסיפה החל במילים "ובלבד שלא יעלה התגמול" - תימחק  

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול 2 תחילה ותחולה
על תגמולים המשתלמים בעד יום התחילה ואילך 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א               
                    שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'166(,התשס"ח-2008*

בפקודת מס הכנסה 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 9)2()ב( -1 תיקון סעיף 9

)1( בהגדרה "שליטה" -

)א( פסקה )2( - תימחק;

)2(" יבוא "בידי כמה גופים  )3(, במקום הרישה עד המילים "או  )ב( בפסקה 
מגופים אלה: רשות מקומית, מפעל הפיס, מוסד ציבורי או קופת גמל";

בהגדרה "החזקה מהותית", בפסקה )1(, במקום "10%" יבוא "20%"   )2(

התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ח )22 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 335, מיום 15 באוקטובר 2007 )ג' בחשוון התשס"ח(, עמ' 16, עמ' 74 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 524   1

התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 236,  מיום י"ג בסיוון התשס"ח )16 ביוני 2008(, עמ' 336 

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' )ע( 69, )א( 85; ס"ח התשס"ח, עמ' 189   1

התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח )21 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 212, מיום כ"ו באדר א' התשס"ח )3 במרס 2008(, עמ' 219 

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשס"ח, עמ' 36   1
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)א( על אף הוראות סעיף 40 לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 2 תחילה 
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003(, התשס"ג-2002 2 )בסעיף קטן 
זה - חוק ההסדרים התשס"ג(, תחילתן של ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9)2( לפקודה 
ושל פסקאות )1( ו–)2( להגדרה "החזקה מהותית" שבסעיף האמור, כנוסחן בסעיף 39)1( 
לחוק ההסדרים התשס"ג ובסעיף 1 לחוק זה, לעניין קופת גמל אחת, או כמה קופות 
גמל המנוהלות או המוחזקות במישרין או בעקיפין בידי אדם אחד, שביום כ"ח באב 
התשנ"ח )20 באוגוסט 1998( )בסעיף קטן זה - מועד הבדיקה(, החזיקו באחד או יותר 
מאמצעי השליטה בחבר בני אדם שכל הכנסותיו הן מהשכרת בניינים שבהחזקתו או 
בבעלותו - ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, ובלבד שבמועד הבדיקה ולאחריו 

מתקיימים שניים אלה בקופת הגמל או בכמה קופות הגמל כאמור:

)1( מתקיימות בהן הוראות ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9)2( לפקודה, כנוסחה 
במועד הבדיקה;

)2( הן לא השקיעו סכומים חדשים, לרבות בדרך של הלוואת בעלים או איגרת 
חוב, בחבר בני האדם האמור, למעט סכומים שהתחייבו להשקיעם לפני מועד 

הבדיקה 

)ב( תחילתו של סעיף קטן )א(, כמפורט להלן, לפי העניין:

)1( לעניין ההגדרה "שליטה" - ביום ו' בטבת התשס"א )1 בינואר 2001(;

)1 בינואר  ז' בטבת התשס"ד  )2( לעניין ההגדרה "החזקה מהותית" - ביום 
 )2004

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'167(,התשס"ח-2008*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 97)ב2(, אחרי "נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה" יבוא 1 תיקון סעיף 97
"ולא יותר מסכום רווח ההון במועד מכירת נייר הערך" ובמקום "ובלבד ששוויו ביום 
האמור אינו נמוך מהתמורה במועד מכירתו" יבוא "ובלבד ששוויו ביום הרישום גבוה 

משוויו ביום רכישתו ושהתמורה במועד מכירתו גבוהה משוויו ביום רכישתו" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ח )22 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה -  335, מיום 15 באוקטובר 2007 )ג' בחשוון התשס"ח(, עמ' 16, עמ' 75 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 684   1

)א( על אף הוראות סעיף 40 לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 2 
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003(, התשס"ג-2002 2 )בסעיף קטן 
זה - חוק ההסדרים התשס"ג(, תחילתן של ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9)2( לפקודה 
ושל פסקאות )1( ו–)2( להגדרה "החזקה מהותית" שבסעיף האמור, כנוסחן בסעיף 39)1( 
לחוק ההסדרים התשס"ג ובסעיף 1 לחוק זה, לעניין קופת גמל אחת, או כמה קופות 
גמל המנוהלות או המוחזקות במישרין או בעקיפין בידי אדם אחד, שביום כ"ח באב 
התשנ"ח )20 באוגוסט 1998( )בסעיף קטן זה - מועד הבדיקה(, החזיקו באחד או יותר 
מאמצעי השליטה בחבר בני אדם שכל הכנסותיו הן מהשכרת בניינים שבהחזקתו או 
בבעלותו - ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, ובלבד שבמועד הבדיקה ולאחריו 

מתקיימים שניים אלה בקופת הגמל או בכמה קופות הגמל כאמור:

תחילה 

)1( מתקיימות בהן הוראות ההגדרה "שליטה" שבסעיף 9)2( לפקודה, כנוסחה 
במועד הבדיקה;

)2( הן לא השקיעו סכומים חדשים, לרבות בדרך של הלוואת בעלים או איגרת 
חוב, בחבר בני האדם האמור, למעט סכומים שהתחייבו להשקיעם לפני מועד 

הבדיקה 

)ב( תחילתו של סעיף קטן )א(, כמפורט להלן, לפי העניין:

)1( לעניין ההגדרה "שליטה" - ביום ו' בטבת התשס"א )1 בינואר 2001(;

)1 בינואר  ז' בטבת התשס"ד  )2( לעניין ההגדרה "החזקה מהותית" - ביום 
 )2004

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'167(,התשס"ח-2008*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 97)ב2(, אחרי "נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה" יבוא 1 
"ולא יותר מסכום רווח ההון במועד מכירת נייר הערך" ובמקום "ובלבד ששוויו ביום 
האמור אינו נמוך מהתמורה במועד מכירתו" יבוא "ובלבד ששוויו ביום הרישום גבוה 

משוויו ביום רכישתו ושהתמורה במועד מכירתו גבוהה משוויו ביום רכישתו" 

תיקון סעיף 97

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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חוקהבטחתהכנסה)תיקוןמס'33(,התשס"ח-2008*

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980  1, בסעיף 3, במקום פסקה )4( יבוא:1 תיקון סעיף 3

")4( תלמיד הלומד במוסד שקבע השר בתקנות ובתנאים שקבע, למעט -

)א( מי שמשתלמת לו גמלה לפי פסקה )4( של סעיף 2)א(;

)1( הורה יחיד, שהשתלמה לו גמלה בעד 16 חודשים לפחות מתוך 20 )ב(
החודשים שקדמו לחודש שבו החל להיות תלמיד במוסד כאמור, ובלבד 
שהוא אינו לומד בתכנית לימודים המקנה תואר אקדמי שני או שלישי; 
גמלה להורה יחיד שמתקיימות לגביו הוראות פסקת משנה זו תשולם 
בעד תקופה שלא תעלה על 36 חודשים, ואולם השר רשאי לקבוע תנאים 
שבהתקיימם תשולם להורה יחיד כאמור גמלה בעד תקופה ארוכה יותר;

2)א()2( )1( כדי לגרוע מהאמור בסעיף   )2( אין בהוראות פסקת משנה 
)3(, ואולם השר רשאי לקבוע הוראות וכללים למתן הקלות לעניין  או 
התנאים הקבועים לפי סעיף 2)א()2( או )3( להורה יחיד שמתקיימות לגביו 

הוראות פסקת משנה )1( "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול 2 תחילה ותחולה
על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך  

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד              
                 יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ח )22 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 225, מיום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(, עמ' 279 

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשס"ח, עמ' 390   1

ספר החוקים 2170, כ"ו בתמוז התשס"ח, 2008 7 29
המחיר 92 2 שקלים חדשים  ISSN 0334-3030   סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


