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חוק העמותות )תיקון מס' 12(, התש"ע-2009*

בחוק העמותות, התש"ם-1980 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 4)ב(, בסופו יבוא:1 תיקון סעיף 4

צוין  אם  ד'2,  בפרק  כמשמעותו  מיזוג  השלמת  לאחר  לעמותה  המבוקש  שם   )4("
במסמכים שהוגשו לפי סעיף 34ז)6( "

אחרי סעיף 34ד לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת פרק ד'2

"פרק ד'2 - מיזוג

בפרק זה - 34ה הגדרות

"חברה לתועלת הציבור", "מיזוג", "קרוב", "רשם ההקדשות", 
"רשם החברות", "שליטה", "שעבוד צף" - כהגדרתם 

בחוק החברות;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 2;

"רשם המשכונות" - כמשמעותו בחוק המשכון, התשכ"ז-
;3 1967

"תאגיד יעד" - חברה לתועלת הציבור או עמותה, אחת או 
יותר, האמורה להתמזג עם תאגיד קולט באופן שיביא 

לחיסולה של החברה או העמותה;

"תאגיד מתמזג" - תאגיד יעד ותאגיד קולט;

"תאגיד קולט" - חברה לתועלת הציבור או עמותה, שכל 
נכסיו והתחייבויותיו של תאגיד היעד עוברים אליה 

במיזוג;

"תאגיד קשור" - תאגיד מתמזג, שהוא או המנהל הכללי שלו, 
דירקטור או חבר ועד בו, לפי העניין, 25% מהחברים 
ההצבעה  מזכויות   25% שבידם  מניות  בעלי  או  בו 
בו, או קרוב של כל אחד מהם, הוא גם מנהל כללי, 
דירקטור, חבר ועד, חבר או בעל מניות בתאגיד אחר 
שאיתו מבקש התאגיד להתמזג, והכל לרבות באמצעות 

תאגידים שבשליטתו של מי מהמנויים בהגדרה זו 

אישור בית המשפט 
למיזוג

עמותה רשאית להתמזג רק עם עמותה אחרת או עם 34ו  )א( 
חברה לתועלת הציבור, ובלבד שנוסף על האישורים הנדרשים 
לצורך מיזוג לפי חוק זה או לפי חוק החברות, ניתן למיזוג 

אישור בית המשפט המחוזי 

בית המשפט לא יאשר מיזוג כאמור בסעיף זה, אלא אם  )ב( 
כן שוכנע כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב 
למטרות התאגידים המתמזגים ולפעילותם לפני המיזוג, לפי 

העניין, ובתנאים והסדרים שיקבע  

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 279, מיום כ"ד בתשרי התש"ע )12 באוקטובר 2009(, עמ' 3 

ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 152   1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2

ס"ח התשכ"ז, עמ' 48   3
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האישור  מתן  בטרם  השאר,  בין  ישקול,  המשפט  בית  )ג( 
תאגידים  המתמזגים  התאגידים  של  היותם  את  למיזוג, 
קשורים ואת הקשר ביניהם, וכן את עמידתם של התאגידים 

המתמזגים בהוראות הדין  

כאמור  מיזוג  לאישור  בבקשה  יחליט  המשפט  בית  )ד( 
בסעיף זה לאחר שנתן לרשם ההקדשות או לרשם העמותות, 
לעניין  לרבות  עמדתו,  את  להביע  הזדמנות  העניין,  לפי 
קיום דרישות הדין על ידי מי מהתאגידים המתמזגים עובר 

למיזוג 

חלו על המיזוג הוראות סעיף 345יב לחוק החברות, יראו  )ה( 
את אישור בית המשפט למיזוג לפי סעיף זה, כאישור בית 
המשפט גם לעניין הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שאר 

הוראות אותו סעיף וכן הוראות סעיף קטן )ג(  

החלת הוראות חוק 
החברות על מיזוג 

לפי פרק זה

בלי לגרוע מהוראות לפי חוק זה, על מיזוג בין עמותות או 34ז 
מיזוג בין עמותה לחברה לתועלת הציבור, כאמור בפרק זה, 
יחולו ההוראות לפי חוק החברות שעניינן מיזוג, בשינויים 

המחויבים ובשינויים אלה:

הדירקטוריון,  של  או  הוועד  של  אישור  טעון  המיזוג   )1(
לפי העניין, ושל האסיפה הכללית, בכל אחד מהתאגידים 
המתמזגים, ובמיזוג בין תאגידים קשורים - גם אישור ועדת 

הביקורת או הגוף המבקר, בכל אחד מהם;

ישקול  החברות,  לחוק   315 סעיף  הוראות  על  נוסף   )2(
הוועד או הדירקטוריון של תאגיד מתמזג, לפי העניין, בטרם 
מתן אישור למיזוג, גם את מטרות תאגיד היעד מול מטרות 
התאגיד הקולט, את הנכסים שנצברו למטרותיו של התאגיד 
המתמזג ואת המחויבויות שקיבל על עצמו התאגיד המתמזג 

לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לו;

316 לחוק החברות  הצעת המיזוג כמשמעותה בסעיף   )3(
תכלול בין השאר -

פרטים בדבר החברים או בעלי המניות בתאגיד  )א( 
הקולט לאחר המיזוג, בציון החברים או בעלי המניות 
בתאגיד היעד, שיהיו חברים או בעלי מניות בתאגיד 

הקולט, לפי העניין, אם יש כאלה;

פרטים בדבר חברי הוועד או הדירקטוריון בתאגיד  )ב( 
הקולט לאחר המיזוג, בציון חברי הוועד או הדירקטורים 
בתאגיד היעד, לפי העניין, שיהיו, בכפוף להוראות כל 
דין, חברי ועד או דירקטורים בתאגיד הקולט, אם יש 

כאלה;

ככל הנדרש, הסדרים נדרשים לקיום המחויבויות  )ג( 
שצבר  נכסים  לעניין  השאר  בין  היעד,  תאגיד  של 

למטרותיו עובר למיזוג, לרבות כלפי תורמים לו;

מבוקשים  שינויים  דין,  כל  להוראות  בכפוף  )ד( 
במטרות התאגיד הקולט בשל המיזוג;

האישור  מתן  בטרם  השאר,  בין  ישקול,  המשפט  בית  )ג( 
תאגידים  המתמזגים  התאגידים  של  היותם  את  למיזוג, 
קשורים ואת הקשר ביניהם, וכן את עמידתם של התאגידים 

המתמזגים בהוראות הדין  

כאמור  מיזוג  לאישור  בבקשה  יחליט  המשפט  בית  )ד( 
בסעיף זה לאחר שנתן לרשם ההקדשות או לרשם העמותות, 
לעניין  לרבות  עמדתו,  את  להביע  הזדמנות  העניין,  לפי 
קיום דרישות הדין על ידי מי מהתאגידים המתמזגים עובר 

למיזוג 

חלו על המיזוג הוראות סעיף 345יב לחוק החברות, יראו  )ה( 
את אישור בית המשפט למיזוג לפי סעיף זה, כאישור בית 
המשפט גם לעניין הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שאר 

הוראות אותו סעיף וכן הוראות סעיף קטן )ג(  

החלת הוראות חוק 
החברות על מיזוג 

לפי פרק זה

בלי לגרוע מהוראות לפי חוק זה, על מיזוג בין עמותות או 34ז 
מיזוג בין עמותה לחברה לתועלת הציבור, כאמור בפרק זה, 
יחולו ההוראות לפי חוק החברות שעניינן מיזוג, בשינויים 

המחויבים ובשינויים אלה:

הדירקטוריון,  של  או  הוועד  של  אישור  טעון  המיזוג   )1(
לפי העניין, ושל האסיפה הכללית, בכל אחד מהתאגידים 
המתמזגים, ובמיזוג בין תאגידים קשורים - גם אישור ועדת 

הביקורת או הגוף המבקר, בכל אחד מהם;

ישקול  החברות,  לחוק   315 סעיף  הוראות  על  נוסף   )2(
הוועד או הדירקטוריון של תאגיד מתמזג, לפי העניין, בטרם 
מתן אישור למיזוג, גם את מטרות תאגיד היעד מול מטרות 
התאגיד הקולט, את הנכסים שנצברו למטרותיו של התאגיד 
המתמזג ואת המחויבויות שקיבל על עצמו התאגיד המתמזג 

לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לו;

316 לחוק החברות  הצעת המיזוג כמשמעותה בסעיף   )3(
תכלול בין השאר -

פרטים בדבר החברים או בעלי המניות בתאגיד  )א( 
הקולט לאחר המיזוג, בציון החברים או בעלי המניות 
בתאגיד היעד, שיהיו חברים או בעלי מניות בתאגיד 

הקולט, לפי העניין, אם יש כאלה;

פרטים בדבר חברי הוועד או הדירקטוריון בתאגיד  )ב( 
הקולט לאחר המיזוג, בציון חברי הוועד או הדירקטורים 
בתאגיד היעד, לפי העניין, שיהיו, בכפוף להוראות כל 
דין, חברי ועד או דירקטורים בתאגיד הקולט, אם יש 

כאלה;

ככל הנדרש, הסדרים נדרשים לקיום המחויבויות  )ג( 
שצבר  נכסים  לעניין  השאר  בין  היעד,  תאגיד  של 

למטרותיו עובר למיזוג, לרבות כלפי תורמים לו;

מבוקשים  שינויים  דין,  כל  להוראות  בכפוף  )ד( 
במטרות התאגיד הקולט בשל המיזוג;
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בטרם תתקבל החלטת האסיפה הכללית של כל אחד   )4(
מהתאגידים המתמזגים, יציג לפניה הוועד או הדירקטוריון 

של התאגיד המתמזג, לפי העניין, את כל אלה:

הצעת המיזוג, כאמור בפסקה )3(;  )א( 

פירוט הנכסים שהתאגיד המתמזג צבר למטרותיו  )ב( 
עובר למיזוג והמחויבויות שקיבל על עצמו לעניין זה, 

לרבות כלפי תורמים לו;

תאגידים  המתמזגים  התאגידים  של  היותם  )ג( 
קשורים, בציון הקשר ביניהם;

לעניין האסיפה הכללית של תאגיד היעד - את  )ד( 
מטרות התאגיד הקולט;

אישור האסיפה הכללית למיזוג בכל אחד מהתאגידים   )5(
המתמזגים טעון הסכמה של 75% מהנוכחים והמשתתפים 
בהצבעה, למעט הנמנעים, אלא אם כן נקבע בתקנון התאגיד 
המתמזג רוב אחר לעניין זה; האסיפה הכללית תשקול בטרם 
מתן האישור, את השיקולים המפורטים בפסקאות )2( ו–)4(, 
בשינויים המחויבים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה 
חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין 

אסיפה כללית לאישור מיזוג כאמור, לרבות לעניין זימונה;

תאגיד מתמזג שהוא עמותה, ימסור מסמכים או הודעות   )6(
כאמור בסעיפים 317 ו–322 לחוק החברות, לרשם העמותות; 
תאגיד מתמזג שהוא חברה לתועלת הציבור, ימסור מסמכים 

או הודעות כאמור לרשם ההקדשות;

נוסף על הודעות לפי סעיף 318 לחוק החברות, תאגיד   )7(
מתמזג יפרסם הודעה בעיתון לתורמיו בהתאם להוראות לפי 

סעיף 318)ב(;

סעיפים 320 ו–321 לחוק החברות לא יחולו;  )8(

היה תאגיד היעד חברה לתועלת הציבור שהוטל שעבוד   )9(
צף על נכסיה, לא תהיה החברה האמורה רשאית להתמזג 
לתאגיד קולט שהוא עמותה, בלא הסכמת הנושה המובטח 

שלטובתו הוטל השעבוד הצף 

נתקבלה ברשם ההקדשות או ברשם העמותות, לפי העניין, 34ח תוצאות המיזוג
החלטה חלוטה של בית המשפט המאשרת את המיזוג, יבוצע 

המיזוג כלהלן:

כל הנכסים והחיובים של תאגיד היעד, לרבות חיובים   )1(
ויוקנו  יועברו  ידועים,  ובלתי  ידועים  עתידיים,  מותנים, 

לתאגיד הקולט;

יראו את התאגיד הקולט כאילו היה תאגיד היעד בכל   )2(
הליך משפטי, לרבות בהליכי הוצאה לפועל;

את  המשכונות  רשם  יעביר  עמותות,  בין  במיזוג   )3(
המשכונות הרשומים אצלו על נכסי תאגיד היעד לתאגיד 
שבו  הציבור,  לתועלת  לחברה  עמותה  בין  במיזוג  הקולט; 
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את  המשכונות  רשם  יעביר  עמותה,  הוא  היעד  תאגיד 
על  לרישום  העמותה  שם  על  אצלו  הרשומים  המשכונות 
במיזוג  החברה;  של  השעבודים  בפנקס  החברות  רשם  ידי 
בין חברה לתועלת הציבור לעמותה, שבו תאגיד היעד הוא 
חברה, יעביר רשם החברות את פנקס השעבודים של החברה 
לרישום כמשכון על נכסי העמותה על ידי רשם המשכונות; 
שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 
הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע העברת השעבודים 
והמשכונות כאמור, ובכלל זה את המסמכים שיידרש התאגיד 

המתמזג להגיש לצורך כך;

תאגיד היעד יחוסל ורשם העמותות או רשם החברות,   )4(
לפי העניין, ימחק אותו ממרשמיו;

עמותה,  הוא  הקולט  התאגיד  אם  העמותות,  רשם   )5(
או רשם החברות, אם התאגיד הקולט הוא חברה לתועלת 
הציבור, ימסור לתאגיד הקולט תעודה המעידה על ביצוע 

המיזוג וירשום את דבר המיזוג במרשמיו 

 תקנות לעניין 
פרק ד'2

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 34ט 
רשאי לקבוע הוראות לביצוע מיזוג לפי פרק זה, לרבות לעניין 
מידע  מסירת  לעניין  מיזוג,  בהצעת  לכלול  שיש  הפרטים 
לנושים, לתורמים או לסוג שבהם ולעניין רישום העסקאות 
הנובעות מהמיזוג; כל עוד לא קבע שר המשפטים הוראות 
כאמור, יחולו ההוראות שנקבעו לעניין זה לפי חוק החברות, 

בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות פרק זה "

יבוא 3 תיקון סעיף 37א השלישית"  בתוספת  המנויים  "בענינים  במקום  העיקרי,  לחוק  37א)א(  בסעיף 
"בעניינים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" 

בסעיף 49 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )5( יבוא:4 תיקון סעיף 49

העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על פירוק בידי בית משפט, והחלטת   )6("
האסיפה התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל 
חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק 

כאמור "

בסעיף 50)א( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בקשה כאמור בסעיף 49)4( עד )6( יכול שתוגש 5 תיקון סעיף 50
גם בידי העמותה"  

בסעיף 66 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:6 תיקון סעיף 66

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות, בצו,  ")ג( 
את התוספת הראשונה ואת התוספת השניה "

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בסעיף 21, אחרי "לעמותה אחרת" יבוא "או לחברה 7 
החברות,  בחוק  כהגדרתו  ההקדשות  רשם  אצל  הרשומה  אחרת  הציבור  לתועלת 

התשנ"ט-1999" 

ביטול התוספת 
השלישית

התוספת השלישית לחוק העיקרי - בטלה 8 

את  המשכונות  רשם  יעביר  עמותה,  הוא  היעד  תאגיד 
על  לרישום  העמותה  שם  על  אצלו  הרשומים  המשכונות 
במיזוג  החברה;  של  השעבודים  בפנקס  החברות  רשם  ידי 
בין חברה לתועלת הציבור לעמותה, שבו תאגיד היעד הוא 
חברה, יעביר רשם החברות את פנקס השעבודים של החברה 
לרישום כמשכון על נכסי העמותה על ידי רשם המשכונות; 
שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 
הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע העברת השעבודים 
והמשכונות כאמור, ובכלל זה את המסמכים שיידרש התאגיד 

המתמזג להגיש לצורך כך;

תאגיד היעד יחוסל ורשם העמותות או רשם החברות,   )4(
לפי העניין, ימחק אותו ממרשמיו;

עמותה,  הוא  הקולט  התאגיד  אם  העמותות,  רשם   )5(
או רשם החברות, אם התאגיד הקולט הוא חברה לתועלת 
הציבור, ימסור לתאגיד הקולט תעודה המעידה על ביצוע 

המיזוג וירשום את דבר המיזוג במרשמיו 

 תקנות לעניין 
פרק ד'2

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 34ט 
רשאי לקבוע הוראות לביצוע מיזוג לפי פרק זה, לרבות לעניין 
מידע  מסירת  לעניין  מיזוג,  בהצעת  לכלול  שיש  הפרטים 
לנושים, לתורמים או לסוג שבהם ולעניין רישום העסקאות 
הנובעות מהמיזוג; כל עוד לא קבע שר המשפטים הוראות 
כאמור, יחולו ההוראות שנקבעו לעניין זה לפי חוק החברות, 

בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות פרק זה "

יבוא 3  השלישית"  בתוספת  המנויים  "בענינים  במקום  העיקרי,  לחוק  37א)א(  בסעיף 
"בעניינים שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" 

תיקון סעיף 37א

תיקון סעיף 49בסעיף 49 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )5( יבוא:4 

העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על פירוק בידי בית משפט, והחלטת   )6("
האסיפה התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנה לכל 
חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק 

כאמור "

בסעיף 50)א( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בקשה כאמור בסעיף 49)4( עד )6( יכול שתוגש 5 
גם בידי העמותה"  

תיקון סעיף 50

תיקון סעיף 66בסעיף 66 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:6 

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות, בצו,  ")ג( 
את התוספת הראשונה ואת התוספת השניה "

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בסעיף 21, אחרי "לעמותה אחרת" יבוא "או לחברה 7 
החברות,  בחוק  כהגדרתו  ההקדשות  רשם  אצל  הרשומה  אחרת  הציבור  לתועלת 

התשנ"ט-1999" 

תיקון התוספת 
הראשונה

ביטול התוספת התוספת השלישית לחוק העיקרי - בטלה 8 
השלישית
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תיקון חוק החברות 
- מס' 11

בחוק החברות, התשנ"ט-1999 4, בסעיף 345טז)א(, אחרי "חברה לתועלת הציבור אחרת" 9 
יבוא "או עם עמותה בעלת מטרות ציבוריות כמשמעותן בפרק זה" ובסופו יבוא "על 

מיזוג כאמור בסעיף זה יחולו הוראות פרק ד'2 לחוק העמותות, בשינויים המחויבים" 

תחילתם של סעיפים 3 ו–8 לחוק זה ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 37א)א( 10 תחילה
לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תיקון מס' 2(, התש"ע-2009 *

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 1 תיקון סעיף 81
ו–2010(, התשס"ט-2009  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 81, בהגדרה "מספר נפשות 
מוכר", בפסקה )1(, המילים "יראו כאילו מתגוררת באותה יחידת דיור נפש אחת, ולגבי 
צרכן ביתי שלא דיווח כאמור לגבי התקופה הראשונה," - יימחקו, ואחרי "ייחשב" יבוא 

"לגבי התקופה הראשונה והתקופה השניה" 

בסעיף 82 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 82

בסעיפים קטנים )א()3( ו–)ג()2(, בכל מקום, במקום "מ–12" יבוא "מ–16";  )1(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

על אף האמור בסעיפים קטנים )א()2( ו–)3(, בחישוב כמות צריכת המים  ")ד( 
החודשית לפי אותם סעיפים קטנים, תובא בחשבון בחישוב ההיטל, לעניין צריכה 
המיוחסת לצרכן ביתי מתוך צריכה של כמה צרכני מים, רק מחצית מהצריכה 

החודשית המיוחסת לו כאמור "

בסעיף 84 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 84

במילים  החל  הסיפה  ובמקום  "ו–10",  יבוא  "ו–5 7"  במקום  )א()2(,  קטן  בסעיף   )1(
"בשיעור של 150% או יותר" יבוא "לגמלה לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי או לגמלת 

ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק האמור ";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

זכאות לתוספת בכמות צריכת המים לצרכן ביתי כאמור בסעיף קטן )א(,  ")ב( 
מותנית במסירת אישור מאת הגורם שמשלם את הגמלה המגיעה לצרכן הביתי 
כאמור בסעיף קטן )א(, לפי החוק שחל לגביו לעניין דרגת נכותו הרפואית או 

לעניין זכאותו לגמלה או להטבות אחרות, לפי העניין, לספק המים " 

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 288, מיום ז' בכסלו התש"ע )24 בנובמבר 2009(, עמ' 38 

ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 331   1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ט, עמ' 177   4
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בסעיף 112)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:4 תיקון סעיף 112

קביעת זכאות לעניין תוספת בכמות צריכת המים, לרבות לצרכן ביתי שאינו זכאי    )3("
לתוספת האמורה לפי הוראות סעיף 84;  

עניין אחר מאלו המנויים בפסקאות )1( עד )3(, ובלבד שרשות המים מצאה כי   )4(
העניין מצדיק את בירורו על ידה "

בסעיף 121 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 5 תיקון סעיף 121

על אף הוראות סעיף קטן )א( -  ")ג( 

הוראות פרק זה, למעט סעיף 82)ב( ו–)ג()1(, לא יחולו לעניין חיוב בתשלום   )1(
היטל בעד צריכת מים מיום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( ועד יום א' באייר 

התש"ע )15 באפריל 2010(;

82)ב( יחולו לעניין חיוב בתשלום היטל בעד צריכת מים  הוראות סעיף   )2(
בתקופה השלישית, אלא אם כן כמות המים למטרת חקלאות ולמטרת תעשיה 
של הצרכן הביתי כאמור באותו סעיף נמדדת באמצעות מדי מים נפרדים בכל 

אחד מהשטחים המשמשים למטרות האמורות "

בתוספת לפרק כ"א לחוק העיקרי - 6 תיקון התוספת

2009(" יבוא "י"ד בטבת  )31 באוקטובר  1, במקום "י"ג בחשוון התש"ע  בפרט   )1(
התש"ע )31 בדצמבר 2009(";

בפרט 2 -    )2(

)א(  בסעיף קטן )א(, בכל מקום, אחרי "בצירוף" יבוא "תמצית מן הרישום במרשם 
כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 2 או";

בסופו יבוא: )ב( 

ספח  לפי  מגוריו  במקום  שלא  דיור  ביחידת  המתגורר  ביתי  צרכן  ")ג( 
תעודת הזהות שלו )בפרט זה - מקום מגוריו הרשום(, יצרף לדיווח מטעמו 
כאמור בסעיף קטן )א( תצהיר מאומת מטעמו בדבר מקום מגוריו בפועל 
ואישור בכתב מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום כי לעניין חישוב 
היטל המים, הוא לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום אלא 

במקום מגוריו בפועל "

תחילתו של סעיף 84 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום כ"ג בתמוז התשס"ט 7 תחילה
)15 ביולי 2009( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   2

תיקון סעיף 112בסעיף 112)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:4 

קביעת זכאות לעניין תוספת בכמות צריכת המים, לרבות לצרכן ביתי שאינו זכאי    )3("
לתוספת האמורה לפי הוראות סעיף 84;  

עניין אחר מאלו המנויים בפסקאות )1( עד )3(, ובלבד שרשות המים מצאה כי   )4(
העניין מצדיק את בירורו על ידה "

תיקון סעיף 121בסעיף 121 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: 5 

על אף הוראות סעיף קטן )א( -  ")ג( 

הוראות פרק זה, למעט סעיף 82)ב( ו–)ג()1(, לא יחולו לעניין חיוב בתשלום   )1(
היטל בעד צריכת מים מיום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( ועד יום א' באייר 

התש"ע )15 באפריל 2010(;

82)ב( יחולו לעניין חיוב בתשלום היטל בעד צריכת מים  הוראות סעיף   )2(
בתקופה השלישית, אלא אם כן כמות המים למטרת חקלאות ולמטרת תעשיה 
של הצרכן הביתי כאמור באותו סעיף נמדדת באמצעות מדי מים נפרדים בכל 

אחד מהשטחים המשמשים למטרות האמורות "

תיקון התוספתבתוספת לפרק כ"א לחוק העיקרי - 6 

2009(" יבוא "י"ד בטבת  )31 באוקטובר  1, במקום "י"ג בחשוון התש"ע  בפרט   )1(
התש"ע )31 בדצמבר 2009(";

בפרט 2 -    )2(

)א(  בסעיף קטן )א(, בכל מקום, אחרי "בצירוף" יבוא "תמצית מן הרישום במרשם 
כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 2 או";

בסופו יבוא: )ב( 

ספח  לפי  מגוריו  במקום  שלא  דיור  ביחידת  המתגורר  ביתי  צרכן  ")ג( 
תעודת הזהות שלו )בפרט זה - מקום מגוריו הרשום(, יצרף לדיווח מטעמו 
כאמור בסעיף קטן )א( תצהיר מאומת מטעמו בדבר מקום מגוריו בפועל 
ואישור בכתב מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום כי לעניין חישוב 
היטל המים, הוא לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום אלא 

במקום מגוריו בפועל "

תחילתו של סעיף 84 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום כ"ג בתמוז התשס"ט 7 
)15 ביולי 2009( 

תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת
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חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )תיקון מס' 66(, התש"ע-2009*

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963 1, בסעיף 49יא)א(, בהגדרה "התקופה 1 תיקון סעיף 49יא
הקובעת", במקום הסיפה החל במילים "עד יום" יבוא "עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 

בדצמבר 2010(" 

תחילתו של חוק זה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 173(, התש"ע-2009*

בפקודת מס הכנסה  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, בהגדרה "חוק הפיקוח על קופות גמל", 1  תיקון סעיף 1 
במקום "חוק שירותים פיננסיים" יבוא "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים"   

בסעיף 3)ה3( לפקודה -  2  תיקון סעיף 3 

בפסקה )1(, במקום "לקופות גמל לתגמולים ולקופות גמל לקצבה" יבוא "לקופות   )1(
גמל לקצבה"; 

בפסקה )2(, במקום ההגדרה "סכום התקרה" יבוא:    )2(

במשק  הממוצע  השכר  פעמים  לארבע  השווה  סכום   - התקרה"  ""סכום 
בחודש;"   

בסעיף 9 לפקודה, בפסקה )7א()א()4( -  3  תיקון סעיף 9 

בפרט משנה )א(, אחרי "לזכותו בקופת גמל לפיצויים" יבוא "או במרכיב הפיצויים   )1(
בקופת גמל לקצבה", במקום "שהשאיר בקופת גמל לפיצויים או שהפקיד מיד עם 
פרישתו בקופת גמל כזו" יבוא "שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם 
פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה" ובמקום "לאותה קופת גמל" יבוא 

"למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור, והכל עד לסכום התקרה; לעניין זה -  

"מרכיב הפיצויים" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל;  

"סכום התקרה" - סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 
3)ה3(, כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, 
בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי 

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963  2;";  

התקבל בכנסת ביום ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 403, מיום כ"ה בתמוז התשס"ח )28 ביולי 2008(, עמ' 694 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ע, עמ' 248   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 136   2

התקבל בכנסת ביום ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 457, מיום כ"ו בתשרי התש"ע )14 באוקטובר 2009(, עמ' 24 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ט, עמ' 328   1
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בפרט משנה )ד(, אחרי "מקופת גמל לפיצויים" יבוא "או ממרכיב הפיצויים בקופת   )2(
גמל לקצבה"  

בסעיף 45א לפקודה -  4  תיקון סעיף 45א 

בסעיף קטן )א(, פסקה )2( - תימחק;    )1(

בסעיף קטן )ה( -   )2(

במקום פסקה )1( יבוא:   )א( 

הסכום האמור בסעיף קטן )ד()1(";    )1("

בפסקה )2()ב( - )ב( 

עד  לסכום"  "עד  במילים  החל  הקטע  במקום   ,)1( משנה  בפסקת   )1(
המילים "שקלים חדשים" יבוא "עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור 

בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47)א()1(";  

)2()ב(, במקום הקטע החל במילים "עד לסכום" עד  בפסקת משנה   )2(
המילים "או סכום הכנסתו המבוטחת" יבוא "עד לסכום השווה לפעמיים 
47)א()1(  שבסעיף  מזכה"  "הכנסה  להגדרה   )1( בפסקה  האמור  הסכום 
לשנה, בניכוי סכום כאמור בפסקה )1( לאותה הגדרה או סכום הכנסתו 

המבוטחת"  

בסעיף 47 לפקודה - 5  תיקון סעיף 47 

בסעיף קטן )א( -    )1(

בפסקה )3(, בהגדרה "הכנסה לעמית עצמאי", במקום הסיפה החל במילים  )א( 
"עד לסכום" יבוא "עד לסכום האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, 

בניכוי הכנסתו המבוטחת"; 

בפסקה )4(, בהגדרה "הכנסה מבוטחת" המילים "לקופת גמל לתגמולים או"  )ב( 
- יימחקו;  

בפסקה )5(, בהגדרה "הכנסה נוספת" -  )ג( 

בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים "עד לסכום" יבוא "עד לסכום   )1(
האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה"; 

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "עד לסכום" יבוא "עד לסכום   )2(
השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" 
)1( לאותה  לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת או הסכום האמור בפסקה 

הגדרה, לפי הגבוה מביניהם;";  

פסקה )6( - תימחק;   )ד( 

בסעיף קטן )ב( -   )2(

הרישה עד המילים "לטובת אחד מהם או" - תימחק;   )א( 

)1(, במקום "ואולם אם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם  בפסקה  )ב( 
עולה על 12% מהכנסתו כאמור" יבוא "ואולם אם שילם סכום העולה על 12% 

מהכנסתו כאמור"; 

בפסקה )2()ב(, במקום הסיפה החל במילים "עד לסכום" יבוא "עד לסכום  )ג( 
השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, 

בניכוי הכנסתו המבוטחת;"; 

בפרט משנה )ד(, אחרי "מקופת גמל לפיצויים" יבוא "או ממרכיב הפיצויים בקופת   )2(
גמל לקצבה"  

תיקון סעיף 45א בסעיף 45א לפקודה -  4  

בסעיף קטן )א(, פסקה )2( - תימחק;    )1(

בסעיף קטן )ה( -   )2(

במקום פסקה )1( יבוא:   )א( 

הסכום האמור בסעיף קטן )ד()1(";    )1("

בפסקה )2()ב( - )ב( 

עד  לסכום"  "עד  במילים  החל  הקטע  במקום   ,)1( משנה  בפסקת   )1(
המילים "שקלים חדשים" יבוא "עד לסכום השווה לפעמיים הסכום האמור 

בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" שבסעיף 47)א()1(";  

)2()ב(, במקום הקטע החל במילים "עד לסכום" עד  בפסקת משנה   )2(
המילים "או סכום הכנסתו המבוטחת" יבוא "עד לסכום השווה לפעמיים 
47)א()1(  שבסעיף  מזכה"  "הכנסה  להגדרה   )1( בפסקה  האמור  הסכום 
לשנה, בניכוי סכום כאמור בפסקה )1( לאותה הגדרה או סכום הכנסתו 

המבוטחת"  

תיקון סעיף 47 בסעיף 47 לפקודה - 5  

בסעיף קטן )א( -    )1(

בפסקה )3(, בהגדרה "הכנסה לעמית עצמאי", במקום הסיפה החל במילים  )א( 
"עד לסכום" יבוא "עד לסכום האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, 

בניכוי הכנסתו המבוטחת"; 

בפסקה )4(, בהגדרה "הכנסה מבוטחת" המילים "לקופת גמל לתגמולים או"  )ב( 
- יימחקו;  

בפסקה )5(, בהגדרה "הכנסה נוספת" -  )ג( 

בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים "עד לסכום" יבוא "עד לסכום   )1(
האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה"; 

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "עד לסכום" יבוא "עד לסכום   )2(
השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" 
)1( לאותה  לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת או הסכום האמור בפסקה 

הגדרה, לפי הגבוה מביניהם;";  

פסקה )6( - תימחק;   )ד( 

בסעיף קטן )ב( -   )2(

הרישה עד המילים "לטובת אחד מהם או" - תימחק;   )א( 

)1(, במקום "ואולם אם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם  בפסקה  )ב( 
עולה על 12% מהכנסתו כאמור" יבוא "ואולם אם שילם סכום העולה על 12% 

מהכנסתו כאמור"; 

בפסקה )2()ב(, במקום הסיפה החל במילים "עד לסכום" יבוא "עד לסכום  )ג( 
השווה לארבע פעמים הסכום האמור בפסקה )1( להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, 

בניכוי הכנסתו המבוטחת;"; 
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בסעיף קטן )ב1( -   )3(

ברישה, המילים "לקופת גמל לתגמולים או" - יימחקו;   )א( 

בפסקה )1(, במקום "לקופת גמל לקצבה" יבוא "כאמור";  )ב( 

בפסקה )2(, במקום "ששולמו לקופת גמל לקצבה" יבוא "ששולמו כאמור"  )ג( 
והמילים "ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים", "לקופת גמל לקצבה" 

ו"בקופת גמל לקצבה" - יימחקו   

תחילתם של סעיפים 3 ו–9 לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 ו–3 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת 6   תחילה 
 התשס"ח )1 בינואר 2008( ותחילתם של סעיפים 45א ו–47 לפקודה, כנוסחם בסעיפים 4

ו–5 לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תיקון מס' 9(, התש"ע-2009*

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 2
בסעיף 2)א(, המילים "שיהיה כפוף למנהל בתי המשפט" - יימחקו 

בסעיף 5ג לחוק העיקרי, במקום "עובד הנהלת בתי המשפט" יבוא "עובד המדינה" 2 תיקון סעיף 5ג

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות )מס' 56(, התש"ע-2009*

בפקודת המועצות המקומיות 1, אחרי סעיף 24א יבוא:1 הוספת סעיף 24א1

"קריאת שמות 
רחובות

הרחובות, 24א1  הדרכים,  לכל  שמות  תקרא  מקומית  מועצה 
הסמטאות והכיכרות, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, 
בכפוף לאמור בסעיף 24ב, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים 

ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים "

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 286, מיום כ"ט בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(, עמ' 34 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ט, עמ' 219   1

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 460, מיום כ"ט בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(, עמ' 38 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשס"ט, עמ' 205   1
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תחילה ודיווח 
לכנסת

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו; שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת 2 
הסביבה של הכנסת בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה על יישומו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 8(, התש"ע-2009*

בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 1, אחרי סעיף 13 יבוא:1 הוספת סעיף 13א

"זכאות להטבות למי 
שאינו זכאי לגמלה 

לפי חוק הבטחת 
הכנסה 

הטבות הניתנות לפי כל דין וכן הטבות הניתנות על ידי 13א  )א( 
גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, לאזרח ותיק שמשתלמת לו 
גמלה לפי הוראות  חוק הבטחת הכנסה )בחוק זה - גמלה 

לפי חוק הבטחת הכנסה(, יינתנו גם לאלה:

לאזרח ותיק שהוא יחיד והכנסתו מפנסיה אינה   )1(
עולה על 3% 24 מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסה זו 

היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

לאזרח ותיק שיש עמו בן זוג וסך הכנסתו מפנסיה   )2(
והכנסת בן זוגו מפנסיה אינו עולה על 3% 38 מהשכר 
הממוצע, ואלמלא הכנסות אלה היה זכאי לגמלה לפי 

חוק הבטחת הכנסה 

)א( יחולו לגבי אזרח ותיק שהחל  הוראות סעיף קטן  )ב( 
להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מיום כניסתו לתוקף 
של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 

קיבוציים, התשי"ז-1957 2, ואילך 

המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו של אזרח ותיק  )ג( 
להטבות לפי סעיף זה 

בסעיף זה - )ד( 

"בן זוג", "יחיד", "השכר הממוצע" - כהגדרתם בחוק הבטחת 
הכנסה;

"גוף ציבורי" - הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן 
גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק 

יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 3 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התש"ע )28 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 289, מיום י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר 2009(, עמ' 42 
ס"ח התש"ן, עמ' 26; התשס"ט, עמ' 173   1

ס"ח התשי"ז, עמ' 63   2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   3

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו; שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת 2 
הסביבה של הכנסת בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה על יישומו 

תחילה ודיווח 
לכנסת

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 8(, התש"ע-2009*

הוספת סעיף 13אבחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 1, אחרי סעיף 13 יבוא:1 

"זכאות להטבות למי 
שאינו זכאי לגמלה 

לפי חוק הבטחת 
הכנסה 

הטבות הניתנות לפי כל דין וכן הטבות הניתנות על ידי 13א  )א( 
גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, לאזרח ותיק שמשתלמת לו 
גמלה לפי הוראות  חוק הבטחת הכנסה )בחוק זה - גמלה 

לפי חוק הבטחת הכנסה(, יינתנו גם לאלה:

לאזרח ותיק שהוא יחיד והכנסתו מפנסיה אינה   )1(
עולה על 3% 24 מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסה זו 

היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

לאזרח ותיק שיש עמו בן זוג וסך הכנסתו מפנסיה   )2(
והכנסת בן זוגו מפנסיה אינו עולה על 3% 38 מהשכר 
הממוצע, ואלמלא הכנסות אלה היה זכאי לגמלה לפי 

חוק הבטחת הכנסה 

)א( יחולו לגבי אזרח ותיק שהחל  הוראות סעיף קטן  )ב( 
להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מיום כניסתו לתוקף 
של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 

קיבוציים, התשי"ז-1957 2, ואילך 

המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו של אזרח ותיק  )ג( 
להטבות לפי סעיף זה 

בסעיף זה - )ד( 

"בן זוג", "יחיד", "השכר הממוצע" - כהגדרתם בחוק הבטחת 
הכנסה;

"גוף ציבורי" - הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן 
גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק 

יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 3 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   
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חוק רשות השידור )תיקון מס' 22(, התש"ע-2009*

בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965  1, בסעיף 44ג)ו(, במקום "ועד יום י"ד בטבת התש"ע 1 תיקון סעיף 44ג
)31 בדצמבר 2010(" ואחרי  2009(" יבוא "ועד יום כ"ד בטבת התשע"א  )31 בדצמבר 

"הפחתה בהיקף השידורים" יבוא "המפורט בסעיף זה ובתוספת"  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
שר ההסברה והתפוצות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק פיצויי פיטורים )תיקון מס' 25(, התש"ע-2009*

2)9(, במקום "שלושה חודשים" יבוא 1 תיקון סעיף 2 בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 1, בסעיף 
"שישה חודשים" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התש"ע )28 בדצמבר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 290, מיום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(, עמ' 47 ו–48 
1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התשס"ט, עמ' 88 
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הממשלה - 466, מיום כ' בכסלו התש"ע )7 בדצמבר 2009(, עמ' 108 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשס"ט, עמ' 132   1
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