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חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם )תיקון מס' 4(, 
התשע"ב-2011*

בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב—2002  1 )להלן 1 תיקון סעיף 15 
— החוק העיקרי(, בסעיף 15, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 

בסעיף קטן זה —")ב(  )1(

"בן משפחה" — בן זוג או הורה של חייל מילואים שנספה;

"המועד הקובע" — מועד פרסומו של חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני 
משפחותיהם )תיקון מס' 4(, התשע"ב—2011 2; 

"התקופה המזכה" — התקופה שמיום ה' באייר התש"ח )14 במאי 1948( עד יום 
י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( 

בן  מאלה,  אחד  לגביו  שמתקיים  שנספה,  מילואים  חייל  אחריו  הותיר   )2(
משפחה במועד פטירתו, ישלם הממונה לבן המשפחה של החייל, על פי בקשה 
בכתב שיגיש לממונה, מענק בסכום של 100,000 שקלים חדשים )בסעיף קטן זה 

— מענק הוני(, בהתאם להוראות סעיף קטן זה:

הוא נספה בתקופה המזכה; )א( 

הוא חייל מילואים נכה שנפגע בתקופה המזכה ונפטר לאחריה  )ב( 

בקשה לקבלת מענק הוני תוגש לממונה לא יאוחר מתום שנתיים מהמועד   )3(
הקובע או ממועד פטירתו של החייל, לפי המאוחר; הממונה רשאי, במקרים 
בתקופה  הבקשה  להגשת  התקופה  את  להאריך  שיירשמו,  ומטעמים  חריגים 
שיקבע; לא יזדקק הממונה לבקשה לקבלת מענק הוני שהוגשה לאחר שחלפה 

התקופה כאמור 

מענק הוני ישולם לבן המשפחה של חייל המילואים שנספה, כמפורט להלן,   )4(
לפי העניין:

זוג — ישולם המענק לבן  הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, בן  )א( 
הזוג בלבד; לא הותיר אחריו החייל בן זוג, או שבן הזוג נפטר לפני המועד 
לתשלום המענק, כולו או חלקו — ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, 
לפי העניין, להורי החייל; לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, הורים, 
או שההורים נפטרו לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו — לא 

ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין;

הותיר אחריו החייל יותר מהורה אחד או יותר מבן זוג אחד — יחלקו  )ב( 
ביניהם ההורים או בני הזוג, בהתאמה, את המענק בשווה 

המענק ההוני ישולם לבן המשפחה של חייל המילואים שנספה, כאמור   )5(
בפסקה )4(, באופן הזה:

נפטר החייל במועד הקובע או אחריו — ישולם המענק ההוני בתשלום  )א( 
אחד;

התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשע"ב )19 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 634, מיום ב' בכסלו התשע"ב )28 בנובמבר 2011(, עמ' 164 

ס"ח התשס"ב, עמ' 400; התשס"ח, עמ' 249   1

ס"ח התשע"ב, עמ' 90   2

ספר החוקים 2328, ג' בטבת התשע"ב, 2011 12 29
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בשני  ההוני  המענק  ישולם   — הקובע  המועד  לפני  החייל  נפטר  )ב( 
45 ימים מהיום שבו  תשלומים שווים: התשלום הראשון ישולם בתוך 
הוגשה הבקשה כנדרש, והתשלום השני ישולם בתוך שנה מיום הגשת 
הבקשה כאמור, ואולם לגבי בקשות שהוגשו לממונה כנדרש עד ליום ז' 
בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(, ישולם התשלום השני עד ליום י"ח בטבת 
2012(; הממונה רשאי במקרים חריגים ומטעמים  )31 בדצמבר  התשע"ג 

שיירשמו, לדחות את מועד תשלום המענק לפי פסקה זו 

המענק ההוני ישולם לפי סכומו המעודכן ביום התשלום; סכום המענק ההוני   )6(
כאמור בפסקה )2(, יתעדכן ב–1 בכל חודש )בסעיף קטן זה — יום העדכון(, החל ביום 
כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013(, בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום 
העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(; לעניין 

זה, "מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

שולם מענק בשל פטירת חייל מילואים, מכוח ההסדר שהורה עליו שר   )7(
הביטחון לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו, לא 

ישולם מענק לפי הוראות סעיף קטן זה בשל פטירת אותו חייל 

ניתנת  ואינה  אישית  היא  זה  קטן  סעיף  לפי  הוני  מענק  לקבלת  הזכות   )8(
להעברה, לשעבוד, לעיקול או להורשה, בכל דרך שהיא "

בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "חוק זה יחול" יבוא "חוק זה, למעט סעיף 15)ב(, יחול" 2 תיקון סעיף 19

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 41(, התשע"ב—2011*

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה—1985  1, בסעיף 49, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 תיקון סעיף 49

לעניין סעיף תקציב "הכנסת", יושב ראש הכנסת או עובד הכנסת שהוא מינה  ")ד( 
לשם כך יגיש לוועדה המשותפת לפי סעיף 11)ב(, דוחות כאמור בסעיף קטן )ב(, במועד 

האמור בסעיף קטן )א( —

על ההוצאות שהוצאו, לרבות הוצאה מותנית בהכנסה;  )1(

על מספר המשרות שמולאו;  )2(

על העברות שנעשו לפי סעיף 11)ב(;  )3(

על שימוש בעודפי תקציב לפי סעיף 13)ב( ו–)ב1( "  )4(

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

התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשע"ב )19 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 421, מיום כ"ה בחשוון התשע"ב )22 בנובמבר 2011(, עמ' 42 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"א, עמ' 686    1

בשני  ההוני  המענק  ישולם   — הקובע  המועד  לפני  החייל  נפטר  )ב( 
45 ימים מהיום שבו  תשלומים שווים: התשלום הראשון ישולם בתוך 
הוגשה הבקשה כנדרש, והתשלום השני ישולם בתוך שנה מיום הגשת 
הבקשה כאמור, ואולם לגבי בקשות שהוגשו לממונה כנדרש עד ליום ז' 
בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(, ישולם התשלום השני עד ליום י"ח בטבת 
2012(; הממונה רשאי במקרים חריגים ומטעמים  )31 בדצמבר  התשע"ג 

שיירשמו, לדחות את מועד תשלום המענק לפי פסקה זו 

המענק ההוני ישולם לפי סכומו המעודכן ביום התשלום; סכום המענק ההוני   )6(
כאמור בפסקה )2(, יתעדכן ב–1 בכל חודש )בסעיף קטן זה — יום העדכון(, החל ביום 
כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013(, בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום 
העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(; לעניין 

זה, "מדד" — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

שולם מענק בשל פטירת חייל מילואים, מכוח ההסדר שהורה עליו שר   )7(
הביטחון לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו, לא 

ישולם מענק לפי הוראות סעיף קטן זה בשל פטירת אותו חייל 

ניתנת  ואינה  אישית  היא  זה  קטן  סעיף  לפי  הוני  מענק  לקבלת  הזכות   )8(
להעברה, לשעבוד, לעיקול או להורשה, בכל דרך שהיא "

תיקון סעיף 19בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "חוק זה יחול" יבוא "חוק זה, למעט סעיף 15)ב(, יחול" 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק יסודות התקציב )תיקון מס' 41(, התשע"ב—2011*

תיקון סעיף 49בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה—1985  1, בסעיף 49, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 

לעניין סעיף תקציב "הכנסת", יושב ראש הכנסת או עובד הכנסת שהוא מינה  ")ד( 
לשם כך יגיש לוועדה המשותפת לפי סעיף 11)ב(, דוחות כאמור בסעיף קטן )ב(, במועד 

האמור בסעיף קטן )א( —

על ההוצאות שהוצאו, לרבות הוצאה מותנית בהכנסה;  )1(

על מספר המשרות שמולאו;  )2(

על העברות שנעשו לפי סעיף 11)ב(;  )3(

על שימוש בעודפי תקציב לפי סעיף 13)ב( ו–)ב1( "  )4(

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

ספר החוקים 2328, ג' בטבת התשע"ב, 2011 12 29
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חוק גיל פרישה )תיקון מס' 3(, התשע"ב-2011*

בחוק גיל פרישה, התשס"ד—2004 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 6)3(, במקום "1950" 1 תיקון סעיף 6
יבוא "1955"  

 תיקון כותרת 
פרק ד'

בכותרת פרק ד' לחוק העיקרי, במקום "1950" יבוא "1955" 2 

בסעיף 9 לחוק העיקרי —3 תיקון סעיף 9

בסעיף קטן א —  )1(

בפסקה )1( במקום "1950" יבוא "1955"; )א( 

בפסקה )2( במקום "כ"ח בסיון התשע"א )30 ביוני 2011(" יבוא "כ"ד בסיוון  )ב( 
התשע"ו )30 ביוני 2016(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "ב' בתשרי התשע"ב )30 בספטמבר 2011(" יבוא "כ"ז באלול   )2(
התשע"ו )30 בספטמבר 2016(";

)ג( במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" יבוא "ב' בטבת  בסעיף קטן   )3(
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

בתוספת לחוק העיקרי — 4 תיקון התוספת

בחלק א', בכותרת, המילים "גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש   )1(
אפריל 1942" — יימחקו;

בחלק ב' —  )2(

במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "עד דצמבר 1954"; )א( 

במקום הקטע החל במילים: )ב( 

62 ו–4 חודשים" "ינואר עד אוגוסט 1950  

ועד המילים:

"64 "מאי 1953 ואילך   

יבוא:

62 ו–4 חודשים "ינואר עד אוגוסט 1955  

62 ו–8 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956  

63 מאי עד דצמבר 1956  

63 ו–4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1957  

63 ו–8 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  

 "64 מאי 1958 ואילך   

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 131

תחת 5  א',  בחלק  א'1,  בלוח  התשנ"ה—1995 2,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  בחוק 
הכותרת "לאישה" —

במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "עד דצמבר 1954";  )1(

התקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשע"ב )26 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת — 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב )1 בנובמבר 2011(, עמ' 24 

ס"ח התשס"ד, עמ' עמ' 46; התשס"ה, עמ' 916   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 39   2

ספר החוקים 2328, ג' בטבת התשע"ב, 2011 12 29
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במקום הקטע החל במילים:  )2(

62 ו–4 חודשים" "ינואר עד אוגוסט 1950  

ועד המילים:

"64 "מאי 1953 ואילך   

יבוא:

62 ו–4 חודשים "ינואר עד אוגוסט 1955  

62 ו–8 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956  

63 מאי עד דצמבר 1956  

63 ו–4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1957  

63 ו–8 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  

 "64 מאי 1958 ואילך   

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
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

חוק רשות השידור )תיקון מס' 26(, התשע"ב—2011*

בחוק רשות השידור, התשכ"ה—1965 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 28 —1 תיקון סעיף 28

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "נכס שבבעלותה" יבוא "משדרים,   )1(
נכס מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלותה, שהשר קבע, בתקנות, כי הם נכסים חיוניים, 

אלא באישור השר "; 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "נכס" יבוא "חיוני כמשמעותו בסעיף קטן )א(", והסיפה החל   )2(
במילים "או — אם היה הנכס מקרקעין" — תימחק 

בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2 תיקון סעיף 31

בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן )א( יוקצו סכומים כמפורט להלן:  ")ב( 

סכום שנתי של שמונה מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה הרוסית   )1(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים;

6 1 מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה האמהרית  סכום שנתי של   )2(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים "

בסעיף 44ג)ו( לחוק העיקרי, במקום "ועד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(" 3 תיקון סעיף 44ג
יבוא "ועד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" 

התקבל בכנסת ביום א' בטבת התשע"ב )27 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 215 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשע"ב, עמ' 34   1

במקום הקטע החל במילים:  )2(

62 ו–4 חודשים" "ינואר עד אוגוסט 1950  

ועד המילים:

"64 "מאי 1953 ואילך   

יבוא:

62 ו–4 חודשים "ינואר עד אוגוסט 1955  

62 ו–8 חודשים ספטמבר 1955 עד אפריל 1956  

63 מאי עד דצמבר 1956  

63 ו–4 חודשים ינואר עד אוגוסט 1957  

63 ו–8 חודשים ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  

 "64 מאי 1958 ואילך   

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
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

חוק רשות השידור )תיקון מס' 26(, התשע"ב—2011*

תיקון סעיף 28בחוק רשות השידור, התשכ"ה—1965 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 28 —1 

בסעיף קטן )א(, במקום הסיפה החל במילים "נכס שבבעלותה" יבוא "משדרים,   )1(
נכס מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלותה, שהשר קבע, בתקנות, כי הם נכסים חיוניים, 

אלא באישור השר "; 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "נכס" יבוא "חיוני כמשמעותו בסעיף קטן )א(", והסיפה החל   )2(
במילים "או — אם היה הנכס מקרקעין" — תימחק 

תיקון סעיף 31בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:2 

בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן )א( יוקצו סכומים כמפורט להלן:  ")ב( 

סכום שנתי של שמונה מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה הרוסית   )1(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים;

6 1 מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה האמהרית  סכום שנתי של   )2(
בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים "

בסעיף 44ג)ו( לחוק העיקרי, במקום "ועד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(" 3 
יבוא "ועד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" 

תיקון סעיף 44ג

ספר החוקים 2328, ג' בטבת התשע"ב, 2011 12 29



94

תחילה והוראת 
מעבר

תחילתו של סעיף 31 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בשנת הכספים 4  )א( 
שלאחר פרסומו 

על אף האמור בסעיף 28 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, רשות השידור  )ב( 
לא תמכור או תעביר בדרך אחרת נכס מקרקעין שבבעלותה ולא תשכיר נכס מקרקעין 
כאמור לתקופה העולה על עשר שנים כל עוד לא התקבל חוק המסדיר שינוי מבני 
ברשות השידור, ובכלל זה החלפת מליאת רשות השידור והוועד המנהל במועצת רשות 

השידור 

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

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 העיריות )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ב—2011*

בחוק לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה(, התשע"א—2011  1 )להלן — הוראת השעה(, במקום 1 תיקון סעיף 1
"ה' בטבת התשע"ב )31 דצמבר 2011(" יבוא "כ"ח בטבת התשע"ד )31 דצמבר 2013(" 

בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "ה' בטבת התשע"ב )31 דצמבר 2011(" יבוא "כ"ח בטבת 2 תיקון סעיף 2
התשע"ד )31 דצמבר 2013(" 

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 זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס' 7(, התשע"ב—2011*

תיקון התוספת 
הראשונה

בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א—2001  1 )להלן — החוק העיקרי(, בתוספת הראשונה, 1 
בסופה יבוא:

"עבירות בפקודת התעבורה

לפי סעיפים 64 ו–64א "   1

התקבל בכנסת ביום א' בטבת התשע"ב )27 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת — 418, מיום י"ז בחשוון התשע"ב )14 בנובמבר 2011(, עמ' 30 
ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"א, עמ' 1170   1

התקבל בכנסת ביום א' בטבת התשע"ב )27 בדצמבר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה — 640, מיום כ"ג בכסלו התשע"ב )19 בדצמבר 2011(, עמ' 258 

ס"ח התשע"א, עמ' 732   1
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תיקון התוספת 
הראשונה א'

בתוספת הראשונה א' לחוק העיקרי, בחלק ב', במקום "עבירה לפי סעיף 64" יבוא:2 

"עבירות לפי סעיפים 64 ו–64א " 

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

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 יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

תיקון התוספת בתוספת הראשונה א' לחוק העיקרי, בחלק ב', במקום "עבירה לפי סעיף 64" יבוא:2 
הראשונה א'

"עבירות לפי סעיפים 64 ו–64א "

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

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 יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת
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