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חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 49(, התש"ע-2010*

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 1, לפני סעיף 22 יבוא:1 הוספת סעיף 21ג

"איסור פיצול 
מרשמים

קופת חולים או בית מרקחת המספק תכשיר מרשם למבוטח 21ג 
מטעם קופת חולים, יספקו למבוטח תכשיר מרשם המשווק 
בישראל, באריזה שבה כמות הקרובה ביותר לכמות התכשיר  
הרשומה במרשם, באופן שיימנע תשלום יתר של המבוטח 
ו"תכשיר  מרקחת"  "בית  זה,  בסעיף  העצמית;  בהשתתפות 
חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  בפקודת  כהגדרתם   - מרשם" 

התשמ"א-1981 2 "

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   

חוק למניעת הטרדה מינית )תיקון מס' 6(, התש"ע-2010*

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 1, בסעיף 3)א()6( -1  תיקון סעיף 3 

ברישה, במקום "עד )ו(" יבוא "עד )ז(";  )1(

או  רפואי  בריאותי,  "נפשי,  יבוא  רפואי"  או  "נפשי  במקום  )ב(,  משנה  בפסקת   )2(
פארה–רפואי" ובסופה יבוא "בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" - כהגדרתו בסעיף 347א 

לחוק העונשין;";

בפסקת משנה )ה(, אחרי "עיונית" יבוא "דתית";   )3(

אחרי פסקת משנה )ו( יבוא:   )4(

לאדם - תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן  ")ז( 
דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו 

כבעל סגולות רוחניות מיוחדות "

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

התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 327, מיום י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(, עמ' 176 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשס"ז, עמ' 387    1

התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 330, מיום ב' בתמוז התש"ע )14 ביוני 2010(, עמ' 182 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התש"ע, עמ' 441   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   2
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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 177(, התש"ע-2010 *

בפקודת מס הכנסה  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 7 -1 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )4( יבוא:  )1(

מוסד להשכלה גבוהה אשר דוחותיו הכספיים המוגשים למועצה להשכלה   )5("
ב–1  המתחילה  חודשים  עשר  שנים  בת  דיווח  לתקופת  מתייחסים  גבוהה, 

באוקטובר; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - כהגדרתו בסעיף 9)29( ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "עם חברה שנקבעה לה" יבוא "עם חברה או מוסד להשכלה   )2(
גבוהה שנקבעה להם" ובמקום "עד )4(" יבוא "עד )5(";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לחברה כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )4(" יבוא "לחברה או   )3(
למוסד להשכלה גבוהה כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )5(" ובמקום "עמה" יבוא "עמם" 

מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 7)א()5( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 2 תחולה
שעד יום תחילתו של חוק זה לא הגיש את דיווחיו לשנת 2009 לפי הוראות הפרק 
מיוחדת  שומה  תקופת  לו  תיקבע  כי  לבקש  רשאי  הפקודה,  של  ח'  לחלק  הראשון 
שתחילתה ביום י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(; קבע המנהל תקופת שומה 
מיוחדת כאמור, יקבע למוסד להשכלה גבוהה תקופת שומה מיוחדת גם לגבי התקופה 
 שתחילתה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( וסופה ביום י"ב בתשרי התש"ע
)30 בספטמבר 2009(, בכפוף לכל תיאום או תנאי שייקבע לפי סעיף 7)ג( ו–)ד( לפקודה 

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 להגנה על עדים )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010 *

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 10)ג()1(, במקום 1 תיקון סעיף 10
"ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת" 

התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 331, מיום ג' בתמוז התש"ע )15 ביוני 2010(, עמ' 186 

ס"ח התשס"ט, עמ' 98; התש"ע, עמ' 422   1

התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 501, מיום י"ב באייר   *

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 177(, התש"ע-2010 *

תיקון סעיף 7בפקודת מס הכנסה  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 7 -1 

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )4( יבוא:  )1(

מוסד להשכלה גבוהה אשר דוחותיו הכספיים המוגשים למועצה להשכלה   )5("
ב–1  המתחילה  חודשים  עשר  שנים  בת  דיווח  לתקופת  מתייחסים  גבוהה, 

באוקטובר; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" - כהגדרתו בסעיף 9)29( ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "עם חברה שנקבעה לה" יבוא "עם חברה או מוסד להשכלה   )2(
גבוהה שנקבעה להם" ובמקום "עד )4(" יבוא "עד )5(";

בסעיף קטן )ד(, במקום "לחברה כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )4(" יבוא "לחברה או   )3(
למוסד להשכלה גבוהה כאמור בסעיף קטן )א()2( עד )5(" ובמקום "עמה" יבוא "עמם" 

מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 7)א()5( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, 2 
שעד יום תחילתו של חוק זה לא הגיש את דיווחיו לשנת 2009 לפי הוראות הפרק 
מיוחדת  שומה  תקופת  לו  תיקבע  כי  לבקש  רשאי  הפקודה,  של  ח'  לחלק  הראשון 
שתחילתה ביום י"ג בתשרי התש"ע )1 באוקטובר 2009(; קבע המנהל תקופת שומה 
מיוחדת כאמור, יקבע למוסד להשכלה גבוהה תקופת שומה מיוחדת גם לגבי התקופה 
 שתחילתה ביום ה' בטבת התשס"ט )1 בינואר 2009( וסופה ביום י"ב בתשרי התש"ע

)30 בספטמבר 2009(, בכפוף לכל תיאום או תנאי שיקבע לפי סעיף 7)ג( ו–)ד( לפקודה 

תחולה

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 להגנה על עדים )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010 *

בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 10)ג()1(, במקום 1 
"ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת" 

תיקון סעיף 10

בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ועדה מוועדות הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת 2 
הסביבה של הכנסת" 

תיקון סעיף 13
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בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2010 ביולי   12( התש"ע  באב  א'  ביום  בכנסת  התקבל   * 
חוק הממשלה - 501, מיום י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(, עמ' 984 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ע, עמ' 534   1
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בסעיף 38 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:3 תיקון סעיף 38

- ")ו( זה  קטן  )בסעיף  הכנסת  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ראש  יושב   )1(
הוועדה(, לאחר התייעצות עם יושב ראש הכנסת, רשאי לקבוע כי תקנות, צווים 
או כללים הטעונים את אישור הוועדה לפי חוק זה, יאושרו על ידי ועדת משנה 
של הוועדה שישיבותיה חסויות, אם שוכנע כי טעמים של מניעת פגיעה בפעילות 
הרשות, הגנה על שלומו של אדם או מניעת פגיעה בתכנית הגנה מחייבים כי 

האישור, או הדיון בקשר אליו, יישמרו בסוד 

הוועדה תבחר את חברי ועדת המשנה; מספרם של חברי ועדת המשנה לא   )2(
יעלה על חמישה 

דין אישור שניתן על ידי ועדת המשנה לפי סעיף קטן זה, כדין אישור שניתן   )3(
על ידי הוועדה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

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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