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חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר )הגנה על תשלומים(, 
התשע"ד-2014*

בחוק זה - 1 הגדרות

"חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986 1;

"שירות סדיר" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, לרבות שירות מוכר לפי פרק ג' לחוק 
האמור ולמעט התחייבות לשירות קבע;

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק שירות ביטחון 

הגנה על תשלומים 
לחיילים ולבני 

משפחותיהם 

תשלומים המשולמים לפי פקודות הצבא לחייל המשרת בשירות סדיר הזכאי 2  )א( 
לסיוע כלכלי, בשל מצב משפחתי או כלכלי, או המשולמים לבן משפחתו, אינם ניתנים 
להעברה, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים 

מהזכאי לתשלומים לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך 
הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על תשלומים כאמור ששולמו באמצעות בנק או  )ב( 
החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986 2, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א 

לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו 
על אף האמור בסעיף קטן )א(, משכיר דירת המגורים שבעדה ניתן התשלום כאמור,  )ג( 
רשאי לעקל את הכספים שניתנו לצורך תשלום שכר דירה בשל חוב שכר הדירה של 

החייל לתקופה שבעבורה ניתן התשלום 
לקזז  לישראל  הגנה  צבא  של  מזכותו  לגרוע  כדי  )א(  קטן  סעיף  בהוראות  אין  )ד( 
מתשלומים כאמור באותו סעיף קטן סכום שהחייל או בן משפחתו חבים לו, לפי כללים 

שייקבעו בפקודות הצבא 
תיקון חוק שירות 

לאומי-אזרחי
בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014  3, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:3 

תשלומים המשולמים למשרת בשירות לאומי-אזרחי הזכאי לסיוע כלכלי, ")ח(  )1(
בשל מצב משפחתי, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא, 
אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לתשלומים לפי פסק דין של בית 

משפט או של בית דין מוסמך  
הוראות פסקה )1( יחולו גם על תשלומים כאמור ששולמו באמצעות בנק   )2(
או החברה הבת, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986  4, בנותנה שירותים לפי 

סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולמו 
)1( כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקזז מתשלומים  אין בהוראות פסקה   )3(
כאמור באותה פסקה סכום שהמשרת בשירות לאומי-אזרחי חב לה, לפי כללים 

שיקבע השר "
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על תשלומים ששולמו 4 תחילה ותחולה

ביום התחילה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 558, מיום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(, עמ' 120 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79    2

ס"ח התשע"ד, עמ' 380   3

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79    4
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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 159(, התשע"ד-2014*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי 1 הוספת סעיף 363א
סעיף 363 יבוא:

"דרישה לתשלום 
 חוב דמי ביטוח

בתוך שבע שנים

לתשלום 363א  מהמועד  היותר,  לכל  שנים,  שבע  בתוך  )א( 
לחייב  המוסד  ישלח  364)ב(,  בסעיף  כהגדרתם  ביטוח  דמי 
בתשלומם דרישה לתשלום חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה 
דרישה לתשלום החוב בתקופה כאמור, ואם נשלחה - לא 
ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים )גבייה( 6, או לא בוצע 
קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו דמי הביטוח 
וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של 
קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על 

אף הוראות כל דין אחר 

355 או חובת רישום לפי  חלה חובת דיווח לפי סעיף  )ב( 
סעיף 379 שלא קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים 
דמי הביטוח, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 380)ב(, תתחיל 

התקופה האמורה בסעיף קטן )א( - 

קבלת  ממועד  או  החובה  קוימה  שבו  מהמועד   )1(
מידע לעניין החבות בדמי הביטוח לפי סעיף 384א, לפי 

המוקדם;

שומה  בדבר  הוראות  לגביו  שחלות  מי  לעניין   )2(
סופית של הכנסה וקביעת השומה הסופית חלה במועד 
ממועד   -  )1( בפסקה  האמורים  מהמועדים  מאוחר 

קביעת השומה "

תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( )להלן - יום התחילה(, 2 תחילה ותחולה  )א( 
והוא יחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים לתשלומם 
לפי סעיף 363א)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה )להלן - המועדים החלופיים לתשלום(, 
לפי העניין, הם ביום התחילה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום התחילה טרם חלפו 

שבע שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין 

לעניין תשלום דמי ביטוח שביום התחילה חלפו שבע שנים וטרם חלפו שש עשרה  )ב( 
שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין, המוסד 
ישלח לחייב בתשלומם, עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(, דרישה לתשלום 
חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה דרישה לתשלום החוב, לא ננקטו הליכי גבייה לפי 
פקודת המסים )גבייה( או לא בוצע קיזוז עד המועד האמור, לא ייגבו דמי הביטוח וכל 
חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע 

בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר 

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 159(, התשע"ד-2014*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי 1 
סעיף 363 יבוא:

הוספת סעיף 363א

"דרישה לתשלום 
 חוב דמי ביטוח

בתוך שבע שנים

לתשלום 363א  מהמועד  היותר,  לכל  שנים,  שבע  בתוך  )א( 
לחייב  המוסד  ישלח  364)ב(,  בסעיף  כהגדרתם  ביטוח  דמי 
בתשלומם דרישה לתשלום חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה 
דרישה לתשלום החוב בתקופה כאמור, ואם נשלחה - לא 
ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המסים )גבייה( 6, או לא בוצע 
קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו דמי הביטוח 
וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של 
קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על 

אף הוראות כל דין אחר 

355 או חובת רישום לפי  חלה חובת דיווח לפי סעיף  )ב( 
סעיף 379 שלא קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים 
דמי הביטוח, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 380)ב(, תתחיל 

התקופה האמורה בסעיף קטן )א( - 

קבלת  ממועד  או  החובה  קוימה  שבו  מהמועד   )1(
מידע לעניין החבות בדמי הביטוח לפי סעיף 384א, לפי 

המוקדם;

שומה  בדבר  הוראות  לגביו  שחלות  מי  לעניין   )2(
סופית של הכנסה וקביעת השומה הסופית חלה במועד 
ממועד   -  )1( בפסקה  האמורים  מהמועדים  מאוחר 

קביעת השומה "

תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( )להלן - יום התחילה(, 2  )א( 
והוא יחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים לתשלומם 
לפי סעיף 363א)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה )להלן - המועדים החלופיים לתשלום(, 
לפי העניין, הם ביום התחילה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום התחילה טרם חלפו 

שבע שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין 

תחילה ותחולה 

לעניין תשלום דמי ביטוח שביום התחילה חלפו שבע שנים וטרם חלפו שש עשרה  )ב( 
שנים מהמועד לתשלומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם, לפי העניין, המוסד 
ישלח לחייב בתשלומם, עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(, דרישה לתשלום 
חוב באמצעות הדואר; לא נשלחה דרישה לתשלום החוב, לא ננקטו הליכי גבייה לפי 
פקודת המסים )גבייה( או לא בוצע קיזוז עד המועד האמור, לא ייגבו דמי הביטוח וכל 
חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע 

בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות כל דין אחר 

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 537, מיום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(, עמ' 56 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 602   1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1374, )א( 1399   2
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דמי ביטוח וכל חוב הנצמח מהם, שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים  )ג( 
לתשלומם, לפי העניין, קדמו ליום י"ג בטבת התשנ"ט )1 בינואר 1999(, ועד יום פרסומו 
של חוק זה לא ננקטו הליכים לגבייתם לפי פקודת המסים )גבייה(, או לא בוצע קיזוז, 
לא ייגבו, לרבות בדרך של קיזוז, ואי־תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על 

אף הוראות כל דין אחר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הטרדה מינית )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2014*

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998  1, אחרי סעיף 6 יבוא:1 הוספת סעיף 6א 

"נטל ההוכחה 
בתובענה במסגרת 

יחסי עבודה

על 6א  פגיעה  בשל  עבודה  דורש  של  או  עובד  של  בתובענה 
רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, כאמור בסעיף 7 
ההוכחה  חובת  תהיה  בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון  לחוק 
אם  סעיף,  באותו  כאמור  פגיעה  פגע  לא  כי  המעסיק  על 
הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה 
מפסקאות )1( עד )3( שבסעיף 7)א( לחוק האמור, ובלבד שטרם 

חלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הטרדה מינית )תיקון מס' 13(, התשע"ד-2014*

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 תיקון סעיף 2

לפני ההגדרה "בשירות" יבוא:  )1(

עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק   5 בסעיף  כהגדרתו   - מוגבלות"  עם  ""אדם 
מוגבלות, התשנ"ח-1998  2;";

אחרי ההגדרה "התייחסות" יבוא:  )2(

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 554, כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני 2014(, עמ' 111 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ד, עמ' 660   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152   2

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 555, מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(, עמ' 114 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ד, עמ' 604   1

ספר החוקים 2464, י' באב התשע"ד, 2014 8 6
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""חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים" - חוק זכויות לאנשים 
עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז-2007;";

אחרי ההגדרה "מסגרת יחסי עבודה" יבוא:  )3(

""מפעל מוגן" - כמשמעותו בסעיף 17 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987  3;" 

בסעיף 3)א()6( לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 3

ברישה, במקום ")א( עד )ח(" יבוא "שלהלן";  )1(

בפסקת משנה )ו(, המילים ")הוראת שעה(, התשס"ז-2007" - יימחקו;  )2(

אחרי פסקת משנה )ח( יבוא:  )3(

לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן - תוך ניצול יחסי מרות או תלות " ")ט( 

בסעיף 7)ו( לחוק העיקרי, בסופו יבוא:3 תיקון סעיף 7

""יחסי עבודה" - לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים 
כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;

"מעביד" - לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, 
בעלים ומפעיל במפעל מוגן;

"עובד" - לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות 
המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 13(, התשע"ד-2014*

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 19ל 
בסעיף 19ל, במקום "עד ליום א' באלול התשס"ח )1 בספטמבר 2008(" יבוא "עד תום 

שישה חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט החלות על אותו מוסד" 

בסעיף 19לא לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 19לא

בסעיף קטן )א(, המילים "של שש שנים" - יימחקו, במקום הקטע החל במילים   )1(
"מיום ז' בתשרי התשע"ה" עד המילים "עד ליום ב' בתשרי התשס"ט )1 באוקטובר 2008(" 
יבוא "מיום כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018( לעניין רשות ציבורית, ולא יאוחר 
מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( לעניין מי שאינו רשות ציבורית )בחלק 
זה - תקופת הביניים(; עד תום 12 חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט", במקום 
"בפריסה שווה בכל אחת משש השנים" יבוא "על המוסדות שעליהם חלות התקנות" 

ובמקום "הפריסה" יבוא "ההחלה ההדרגתית";

""חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים" - חוק זכויות לאנשים 
עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז-2007;";

אחרי ההגדרה "מסגרת יחסי עבודה" יבוא:  )3(

""מפעל מוגן" - כמשמעותו בסעיף 17 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987  3;" 

תיקון סעיף 3בסעיף 3)א()6( לחוק העיקרי -2 

ברישה, במקום ")א( עד )ח(" יבוא "שלהלן";  )1(

בפסקת משנה )ו(, המילים ")הוראת שעה(, התשס"ז-2007" - יימחקו;  )2(

אחרי פסקת משנה )ח( יבוא:  )3(

לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן - תוך ניצול יחסי מרות או תלות " ")ט( 

תיקון סעיף 7בסעיף 7)ו( לחוק העיקרי, בסופו יבוא:3 

""יחסי עבודה" - לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים 
כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;

"מעביד" - לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, 
בעלים ומפעיל במפעל מוגן;

"עובד" - לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות 
המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 13(, התשע"ד-2014*

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 19ל, במקום "עד ליום א' באלול התשס"ח )1 בספטמבר 2008(" יבוא "עד תום 

שישה חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט החלות על אותו מוסד" 

תיקון סעיף 19ל 

תיקון סעיף 19לאבסעיף 19לא לחוק העיקרי -2 

בסעיף קטן )א(, המילים "של שש שנים" - יימחקו, במקום הקטע החל במילים   )1(
"מיום ז' בתשרי התשע"ה" עד המילים "עד ליום ב' בתשרי התשס"ט )1 באוקטובר 2008(" 
יבוא "מיום כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018( לעניין רשות ציבורית, ולא יאוחר 
מיום י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( לעניין מי שאינו רשות ציבורית )בחלק 
זה - תקופת הביניים(; עד תום 12 חודשים מיום פרסום תקנות לפי סעיף 19כט", במקום 
"בפריסה שווה בכל אחת משש השנים" יבוא "על המוסדות שעליהם חלות התקנות" 

ובמקום "הפריסה" יבוא "ההחלה ההדרגתית";

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 879, מיום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(, עמ' 860 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשע"ד, עמ' 604   1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68   3

ספר החוקים 2464, י' באב התשע"ד, 2014 8 6
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)2(  בסעיף קטן )ד(, במקום "מיום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(" יבוא "מיום 
כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018( לעניין רשות ציבורית, ולא יאוחר מיום י"ב 

בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017( לעניין מי שאינו רשות ציבורית" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  ל ת פ נ
שר הכלכלה

ן ו ר י פ י  ש
שר החינוך

ן י ל יב ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד )תיקון מס' 5(, התשע"ד-2014*

בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 1, בסעיף 4 -1 תיקון סעיף 4

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ותרופות";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )2(

בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הדין לעבודה, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק  ")ב( 
פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין "

תיקון חוק שוויון 
ההזדמנויות 

בעבודה - מס' 21

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 2, בסעיף 6)א(, אחרי "חוק זה או" 2 
יבוא "לעניין חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996, או" ובמקום "לפי חוק זה" 

יבוא "לפי החוקים האמורים"  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק בתי המשפט )תיקון מס' 77(, התשע"ד-2014*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 70 -1 תיקון סעיף 70

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )1(

לא יפרסם אדם שם או מספר זהות של בעל דין התובע פיצויים בשל נזקי  ")ג1( 
גוף, למעט פיצויים בשל עוגמת נפש, אלא אם כן ניתנה הסכמתו של אותו בעל 

דין לפני הפרסום או ברשות בית המשפט ";

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 554, מיום כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני 2014(, עמ' 110 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 594   1

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 551, מיום י"ח בסיוון התשע"ד )16 ביוני 2014(, עמ' 104 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 230; התשע"ד, עמ' 604   1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ד, עמ' 604   2

ספר החוקים 2464, י' באב התשע"ד, 2014 8 6
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)ד(, במקום "אחד מהם או" יבוא "אחד מהם, לשם מניעת פגיעה  בסעיף קטן   )2(
בפרטיות של אדם בשל חשיפת מידע רפואי עליו או" 

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(  2 תחילה ותחולה )א( 

1 לחוק זה, יחולו על  70)ג1( ו–)ד( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  הוראות סעיף  )ב( 
הליכים משפטיים שהחלו ביום התחילה ואילך  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 4 החוק   - )להלן  התשע"ב-2012  1  והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות   בחוק 
בסעיף 4)ב(, אחרי פסקה )6( יבוא: 

תקדם הסדרת הוראות הנוגעות לבטיחות אש והצלה;"  ")6א( 

בסעיף 42)א()1( לחוק העיקרי, במקום "התקנתם של אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים 2 תיקון סעיף 42
לסוגיהם" יבוא "סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים לסוגיהם, לרבות התקנתם של 

אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים כאמור" 

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת 
גניבות( )תיקון מס' 5(, התשע"ד-2014*

בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות(, התשנ"ח-1 תיקון סעיף 1
1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -

לפני ההגדרה "בעל רכב" יבוא:  )1(

""אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר 
אליו רכב צדי ובין אם לאו, ורכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין 

ברישיונו כתלת–אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;";

בהגדרה "חלק", אחרי "חלק מרכב" יבוא "לרבות חלקים המרכיבים את החלק";  )2(

)ד(, במקום "אחד מהם או" יבוא "אחד מהם, לשם מניעת פגיעה  בסעיף קטן   )2(
בפרטיות של אדם בשל חשיפת מידע רפואי עליו או" 

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(  2  תחילה ותחולה)א( 

1 לחוק זה, יחולו על  70)ג1( ו–)ד( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף  הוראות סעיף  )ב( 
הליכים משפטיים שהחלו ביום התחילה ואילך  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

העיקרי(,1  החוק   - )להלן  התשע"ב-2012  1  והצלה,  לכבאות  הארצית  הרשות   בחוק 
בסעיף 4)ב(, אחרי פסקה )6( יבוא: 

תיקון סעיף 4

תקדם הסדרת הוראות הנוגעות לבטיחות אש והצלה;"  ")6א( 

בסעיף 42)א()1( לחוק העיקרי, במקום "התקנתם של אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים 2 
לסוגיהם" יבוא "סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים לסוגיהם, לרבות התקנתם של 

אמצעי בטיחות אש והצלה בנכסים כאמור" 

תיקון סעיף 42

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

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת 
גניבות( )תיקון מס' 5(, התשע"ד-2014*

בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות(, התשנ"ח-1 
1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -

תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "בעל רכב" יבוא:  )1(

""אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר 
אליו רכב צדי ובין אם לאו, ורכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין 

ברישיונו כתלת–אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;";

בהגדרה "חלק", אחרי "חלק מרכב" יבוא "לרבות חלקים המרכיבים את החלק";  )2(

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 557, מיום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(, עמ' 118 

ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ד, עמ' 396   1

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 850, מיום י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(, עמ' 412 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 290; התשס"ח, עמ' 427    1
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לפני ההגדרה "פעולה" יבוא:  )3(

""נזק גולמי" - נזק ישיר שנגרם לרכב בלא קשר למפורט בכל פוליסת ביטוח 
שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב;";

אחרי ההגדרה "רכב" יבוא:  )4(

""רכב באבדן גמור" - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או 
שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;

"רשות הרישוי" - כהגדרתה בפקודה;

"שווי רכב" - שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת 
לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח, ולעניין רכב מהסוגים M1 או 
N1 כמשמעותם בתקנה 271א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961  2 - שווי 

הרכב כאמור לפי קוד הדגם המופיע ברישיון הרכב;

"שמאי רכב" - מי שרשום בפנקס השמאים ובידו תעודה בת–תוקף בהתאם לצו 
הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התש"ם-1980  3;" 

בסעיף 3 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 3

בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום פסקאות )1( ו–)2( יבוא:  )א( 

הודיע שמאי רכב לרשות הרישוי על רכב באבדן גמור או החליט המבטח   )1("
להעביר את הרכב לפירוק כללי - יעביר המבטח את הרכב לעסק שמורשה 

לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב ויחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי;

מכר המבטח רכב שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון -  )2(

ימציא לרוכש הרכב עותק מחוות דעת שמאי הרכב שבדק את  )א( 
הרכב לאחר קרות הנזק, אם ישנה;

יחזיק ברשותו את רישיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב, אלא  )ב( 
אם כן אותו רוכש המציא לו אישור של מוסך שניתן לו רישיון לפי 
דין ושלפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש 

או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה;

7א  סעיף  ולפי  זה  סעיף  לפי  לו  שהומצאו  מסמכים  ישמור  )ג( 
לתקופה כפי שיקבע השר ";

בפסקה )3(, במקום "בפסקה )2(" יבוא "בפסקה )2()ב(", אחרי "בשל התיקון"  )ב( 
יבוא "שתכלול את רשימת החלקים שהורכבו, ולצד כל חלק יצוין אם החלק חדש 

או משומש";

בסעיף קטן )א1(, בהגדרה "תעודת בדיקה", אחרי "השר" יבוא "לפי הפקודה"   )2(

בסעיף 3א לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 3א

אחרי ")רכוש(" יבוא ")בחוק זה - בעל צי רכב(";  )1(

המילים "פסקאות )1( ו–)2( של" - יימחקו   )2(

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425    2

ק"ת התש"ם, עמ' 2182   3



665

אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת סעיף 7א

 "חובות המוטלות
על רוכש רכב

רוכש רכב ממבטח כאמור בסעיף 3)א()2( או מבעל צי 7א  )א( 
רכב כאמור בסעיף 3א, שרכש רכב שלא לשימושו האישי -

יתקן את הרכב במוסך שניתן לו רישיון לפי דין;  )1(

יודיע בכתב למבטח או לבעל צי הרכב שממנו   )2(
רכש את הרכב, לפי העניין, אחת לשלושה חודשים, 
ממועד הרכישה ואילך, אם תוקן הרכב במהלך התקופה 

האמורה ואת מקום הימצאו; 

תוקן הרכב לפי סעיף קטן זה, יעביר למבטח או   )3(
לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, לפי העניין, 
ואם  הרכב,  תוקן  שבו  מהמוסך  התיקון  על  אישור 
של  פירוט  כאמור  האישור  יכיל  חלקים,  בו  הוחלפו 
אותם חלקים ולצדם יצוין אם הם חלקים חדשים או 

משומשים  

רוכש רכב כאמור בסעיף קטן )א(, יעביר את הבעלות  )ב( 
ברכב על שמו, מיד עם קבלת רישיון הרכב "

בסעיף 10 לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 10

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )5( יבוא:  )1(

")5א( בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב שהעביר לשטחי 
האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק כשהוא שלם או שהעביר 
לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או 

חלק ממנה, בניגוד להוראות סעיף 18א)א1( ";

בסעיף קטן )ג( -  )2(

במקום פסקה )1( יבוא: )א( 

")1( מבטח שהעביר רכב לעסק שאינו מורשה לפי דין לעסוק בפירוק 
כלי רכב או שלא החזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות 
להוראות בניגוד  לרוכש  הרכב  רישיון  את  שהעביר  או  3)א()1(   סעיף 

סעיף 3)א()2(, או בעל צי רכב שלא החזיר או שהעביר את רישיון הרכב 
כאמור, בניגוד להוראות אותם סעיפים, כפי שהוחל בסעיף 3א;";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

")ג1( העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק 
העונשין:

רוכש רכב שלא לשימושו העצמי, שתיקן את הרכב במוסך שלא ניתן   )1(
לו רישיון לפי דין, בניגוד להוראות סעיף 7א)א()1(;

מתקין חלק משומש ברכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 17)א1(   )2(

61)א()2( לחוק  העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף  )ג2( 
העונשין:

הוספת סעיף 7אאחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:4 

 "חובות המוטלות
על רוכש רכב

רוכש רכב ממבטח כאמור בסעיף 3)א()2( או מבעל צי 7א  )א( 
רכב כאמור בסעיף 3א, שרכש רכב שלא לשימושו האישי -

יתקן את הרכב במוסך שניתן לו רישיון לפי דין;  )1(

יודיע בכתב למבטח או לבעל צי הרכב שממנו   )2(
רכש את הרכב, לפי העניין, אחת לשלושה חודשים, 
ממועד הרכישה ואילך, אם תוקן הרכב במהלך התקופה 

האמורה ואת מקום הימצאו; 

תוקן הרכב לפי סעיף קטן זה, יעביר למבטח או   )3(
לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, לפי העניין, 
ואם  הרכב,  תוקן  שבו  מהמוסך  התיקון  על  אישור 
של  פירוט  כאמור  האישור  יכיל  חלקים,  בו  הוחלפו 
אותם חלקים ולצדם יצוין אם הם חלקים חדשים או 

משומשים  

רוכש רכב כאמור בסעיף קטן )א(, יעביר את הבעלות  )ב( 
ברכב על שמו, מיד עם קבלת רישיון הרכב "

תיקון סעיף 10בסעיף 10 לחוק העיקרי -5 

בסעיף קטן )א(, אחרי פסקה )5( יבוא:  )1(

")5א( בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב שהעביר לשטחי 
האחריות האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק כשהוא שלם או שהעביר 
לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או 

חלק ממנה, בניגוד להוראות סעיף 18א)א1( ";

בסעיף קטן )ג( -  )2(

במקום פסקה )1( יבוא: )א( 

")1( מבטח שהעביר רכב לעסק שאינו מורשה לפי דין לעסוק בפירוק 
כלי רכב או שלא החזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות 
להוראות בניגוד  לרוכש  הרכב  רישיון  את  שהעביר  או  3)א()1(   סעיף 

סעיף 3)א()2(, או בעל צי רכב שלא החזיר או שהעביר את רישיון הרכב 
כאמור, בניגוד להוראות אותם סעיפים, כפי שהוחל בסעיף 3א;";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

")ג1( העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק 
העונשין:

רוכש רכב שלא לשימושו העצמי, שתיקן את הרכב במוסך שלא ניתן   )1(
לו רישיון לפי דין, בניגוד להוראות סעיף 7א)א()1(;

מתקין חלק משומש ברכב, בניגוד להוראות לפי סעיף 17)א1(   )2(

61)א()2( לחוק  העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף  )ג2( 
העונשין:
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רוכש רכב שלא לשימושו העצמי שלא הודיע בכתב למבטח הרכב   )1(
או לבעל צי הרכב שממנו רכש את הרכב, אחת לשלושה חודשים, אם 
תוקן הרכב ואת מקום הימצאו; ואם תוקן הרכב, לא העביר להם אישור 

מהמוסך שבו תוקן הרכב, בניגוד להוראות סעיף 7א)א()2( ו–)3(;

רוכש רכב שלא העביר את הבעלות ברכב על שמו, בניגוד להוראות   )2(
סעיף 7א)ב( "

בסעיף 18א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:6 תיקון סעיף 18א 

")א1( בעל עסק המורשה לפי דין לעסוק בפירוק כלי רכב לא יעביר לשטחי האחריות 
האזרחית הפלסטינית רכב המיועד לפירוק, כשהוא שלם, וכן לא יעביר לשטחי האחריות 

האזרחית הפלסטינית את מסגרת המרכב של רכב כאמור או חלק ממנה "

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי -7 

לפני פרט )1( תבוא הרישה:   )1(

")א( לעניין רכב -";

אחרי פרט )8( יבוא:  )2(

כריות אוויר   )9("

תיבת הגה";   )10(

אחרי פרט )10( תבוא הרישה:  )3(

")ב( לעניין אופנוע - 

בולם זעזועים   )1(

חיפוי מפלסטיק )פרינגים(  )2(

חישוקי גלגלים  )3(

מושב  )4(

מכל דלק  )5(

מנוע  )6(

סעפת פליטה  )7(

תיבת הילוכים "  )8(

תחילה, תחולה 
ותקנות ראשונות

תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול על 8  )א( 
רכב שמבטח או בעל צי רכב רכש בו זכות לבעלות ביום התחילה ואילך 

תקנות ראשונות לפי סעיף 3)א()2()ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה,  )ב( 
יותקנו בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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חוק שירות הביטחון הכללי )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  1, בסעיף 6)א(, המילים "יושב ראש הוועדה 1 תיקון סעיף 6
יהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" - יימחקו 

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
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 102(, התשע"ד-2014*

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 33א -1 תיקון סעיף 33א

שרים  ועדת  או  "הממשלה  יבוא  רשאית"  "הממשלה  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
שהסמיכה לכך, רשאיות";

בסעיף קטן )ב( -  )2(

בפסקה )2( - )א( 

בפסקת משנה )א(, במקום "הממשלה רשאית" יבוא "הממשלה או   )1(
ההכרזה  תקופת  "מתום  ואחרי  רשאיות"  לכך,  שהסמיכה  שרים  ועדת 
הראשונה" יבוא "או לחדש את צו ההכרזה בתוך שישה חודשים מתום 

תקופת תוקפו, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים"";

בפסקת משנה )ב(, הסיפה החל במילים "תחילתו של צו" - תימחק;  )2(

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

)1( ו–)2(, הממשלה או ועדת שרים ")3( )א( על אף הוראות פסקאות 
שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 
קטן )ג( ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך או לחדש את תוקפם 
של הכרזה כאמור בפסקה )2()ב( או של צו הכרזה, כמפורט להלן, 
לפי העניין, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בפסקת משנה )ב(:

להאריך, בצו, את תוקפו של צו הכרזה שתוקפו הוארך   )1(
לפי פסקה )2()א(, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש 
שנים מתום תקופת תוקפו; צו הארכה לפי פסקת משנה זו יינתן 
במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה שתוקפו הוארך כאמור;

לחדש, בצו, את תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה )2()ב(  )2( 
או צו הכרזה, שתוקפם הוארך לפי פסקה )2()א( או )ב( )בסעיף 
זה - צו לחידוש הכרזה(, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה 
על שש שנים; צו לחידוש הכרזה יינתן בתוך שישה חודשים 
מתום תקופת תוקפם של ההכרזה או צו ההכרזה שתוקפם 
הוארך כאמור, ואולם לעניין צווים לחידוש הכרזה שניתנו 

חוק שירות הביטחון הכללי )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014*

בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  1, בסעיף 6)א(, המילים "יושב ראש הוועדה 1 
יהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" - יימחקו 

תיקון סעיף 6

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
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 102(, התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 33אבחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 33א -1 

שרים  ועדת  או  "הממשלה  יבוא  רשאית"  "הממשלה  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
שהסמיכה לכך, רשאיות";

בסעיף קטן )ב( -  )2(

בפסקה )2( - )א( 

בפסקת משנה )א(, במקום "הממשלה רשאית" יבוא "הממשלה או   )1(
ההכרזה  תקופת  "מתום  ואחרי  רשאיות"  לכך,  שהסמיכה  שרים  ועדת 
הראשונה" יבוא "או לחדש את צו ההכרזה בתוך שישה חודשים מתום 

תקופת תוקפו, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים"";

בפסקת משנה )ב(, הסיפה החל במילים "תחילתו של צו" - תימחק;  )2(

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

)1( ו–)2(, הממשלה או ועדת שרים ")3( )א( על אף הוראות פסקאות 
שהסמיכה לכך, רשאיות, בהמלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 
קטן )ג( ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך או לחדש את תוקפם 
של הכרזה כאמור בפסקה )2()ב( או של צו הכרזה, כמפורט להלן, 
לפי העניין, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בפסקת משנה )ב(:

להאריך, בצו, את תוקפו של צו הכרזה שתוקפו הוארך   )1(
לפי פסקה )2()א(, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש 
שנים מתום תקופת תוקפו; צו הארכה לפי פסקת משנה זו יינתן 
במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה שתוקפו הוארך כאמור;

לחדש, בצו, את תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה )2()ב(  )2( 
או צו הכרזה, שתוקפם הוארך לפי פסקה )2()א( או )ב( )בסעיף 
זה - צו לחידוש הכרזה(, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה 
על שש שנים; צו לחידוש הכרזה יינתן בתוך שישה חודשים 
מתום תקופת תוקפם של ההכרזה או צו ההכרזה שתוקפם 
הוארך כאמור, ואולם לעניין צווים לחידוש הכרזה שניתנו 

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 877, מיום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(, עמ' 840 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474   1

התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 562, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(, עמ' 132 

ס"ח התשס"ב, עמ' 179; התשס"ה, עמ' 501   4
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בחשוון  י"ח  שמיום  בתקופה  הממשלה,  החלטות  במסגרת 
 1( התשע"ד  באב  ה'  יום  עד   )2008 בנובמבר   16( התשס"ט 
באוגוסט 2014(, ושלא היו בתוקף בתום התקופה האמורה, 
יכול שהצווים יינתנו בתוך שנה מיום ה' באב התשע"ד )1 

באוגוסט 2014( 

לא יוארך ולא יחודש תוקפם של הכרזה כאמור בפסקה )2()ב(  )ב( 
או צו הכרזה, אלא בהתקיים אלה:

רוב מיוחס מבין בעלי הדירות התקשר בעסקת פינוי   )1(
זו, "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" ו"עסקת  ובינוי; בפסקה 
)פיצויים(,  ובינוי  פינוי  בחוק  כהגדרתם   - ובינוי"  פינוי 

התשס"ו-2006  2 )בסעיף זה - חוק פינוי ובינוי )פיצויים((;

לעניין צו הכרזה שניתן לאחר יום י"ח בתמוז התשע"ד   )2(
במתחם  ובינוי  לפינוי  תכנית  אושרה   -  )2014 באוגוסט   1(

הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו;

תחילתו של צו שחודש או הוארך לפי פסקה )2()א( ו–)ב( או )3()א()2(,   )4(
במועד פקיעתה של ההכרזה כאמור באותן פסקאות, לפי העניין, ואולם 
חידוש תוקפה של הכרזה כאמור לא יהיה בן–תוקף לעניין חוק פינוי ובינוי 
)פיצויים(, מהמועד שבו פגה ההכרזה הראשונה ועד למועד פרסום הצו ";

בסעיף קטן )ג( -  )3(

ברישה, במקום "ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי" יבוא "ועדה להתחדשות  )א( 
עירונית שיינתנו לה, בין השאר, הסמכויות לפי סעיף זה לעניין מתחמי פינוי ובינוי";

אחרי פסקה )7( יבוא: )ב( 

")8( נציג שר המשפטים ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

")ד( לדיוני הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג( יוזמנו, דרך קבע, שני 
נציגי הרשויות המקומיות שימנה שר הפנים, שתהיה להם דעה מייעצת "

תיקון חוק פינוי 
ובינוי )פיצויים( - 

מס' 3

בחוק פינוי ובינוי )פיצויים(, התשס"ו-2006  3 -2 

בסעיף 1, במקום ההגדרה "הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי" יבוא:  )1(

""הוועדה להתחדשות עירונית" - הוועדה להתחדשות עירונית שמונתה לפי 
הוראות סעיף 33א)ג( לחוק התכנון והבנייה;";

בסעיף 2א, בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, במקום "הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי"   )2(
יבוא "הוועדה להתחדשות עירונית" 

תיקון חוק המקרקעין 
)חיזוק בתים 

משותפים מפני 
רעידות אדמה( - 

מס' 3

בחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח-2008 4, בסעיף 3 
6א, במקום "הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי" יבוא "הוועדה להתחדשות עירונית"  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"ו, עמ' 171   2

ס"ח התשס"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 181   3

ס"ח התשס"ח, עמ' 154; התשע"ב, עמ' 458   4
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