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חוק יישום תכנית ההתנתקות )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, 1 תיקון סעיף 1
אחרי ההגדרה "אזור" יבוא:

""אמצעי שליטה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך;" 

בסעיף 49 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה" יבוא:2 תיקון סעיף 49

""דמי אבטלה" - כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי;" 

בסעיף 52 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:3 תיקון סעיף 52

בסעיף זה - ")ד(  )1(

"מועד הקמת העסק" - המועד שבו מחזור ההכנסות החודשי של עסק בבעלותו 
שהחל לפעול מחוץ לשטח המפונה, בהתאם לדיווחי העסק החודשיים 
המוגשים לפי חוק מע"מ, היה גבוה ממחצית מחזור ההכנסות החודשי 

הממוצע בשנת 2003 של העסק שפעל בשטח המפונה;

"עסק בבעלותו", לגבי תאגיד - עסק שהזכאי לדמי הסתגלות מחזיק באמצעי 
שליטה שלו בשיעור של 25 אחוזים לפחות, ולגבי עסק שאינו תאגיד - 

הזכאי לדמי הסתגלות מחזיק ב–25 אחוזים לפחות מנכסי העסק 

בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה, זכאי, נוסף על דמי ההסתגלות שלהם   )2(
הוא זכאי כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ג(, לדמי הסתגלות חודשיים גם בעד 

תקופה כמפורט להלן, לפי הקצרה מביניהן:

מספר החודשים שעברו מיום הפינוי ועד תום 12 חודשים לאחר  )א( 
מועד הקמת העסק; 

מספר החודשים שעברו מיום הפינוי ועד תום 12 חודשים לאחר  )ב( 
המועד שבו הוקצתה לו או לעסק בבעלותו קרקע חקלאית חלופית;

שלוש פעמים מספר חודשי הזכאות המפורטים בסעיפים קטנים )א(  )ג( 
ו–)ג(, לפי העניין 

היו בעל עסק הזכאי לדמי הסתגלות לתקופה נוספת כאמור בסעיף קטן )ד( בני  )ה( 
זוג שעסק בבעלותו של אחד מהם החל לפעול מחוץ לשטח המפונה או שלבעל העסק 
)ד()2()א(  או לעסק כאמור הוקצתה קרקע חקלאית, יובא בחשבון לעניין סעיף קטן 
)ב(, מועד הקמת העסק של עסק בבעלותו של אחד מבני הזוג כאמור או מועד  או 
 הקצאת הקרקע החקלאית כאמור, לפי העניין, ובלבד שלא יובא בחשבון לעניין סעיף

קטן )ד()2()א(, מועד הקמת העסק שהחל לפעול מחוץ לשטח המפונה במקום עסק נוסף 
שפעל בשטח המפונה ובעליו היה אחד מבני הזוג בלבד  

בעל עסק שהעסק שבבעלותו קיבל פיצוי במסלול הפיננסי הכולל חישוב עלות  )ו( 
הפחתת השכר לפי סעיף 11)ב()2א( לתוספת השלישית, לא יהיה זכאי לתשלום דמי 

הסתגלות  בעד תקופה כאמור בסעיף קטן )ד( 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 339, מיום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(, עמ' 210 

ס"ח התשס"ה, עמ' 142; התשס"ט, עמ' 328   1
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בעל עסק לא יהיה זכאי לדמי הסתגלות בעד תקופה כאמור בסעיף קטן )ד( כל עוד  )ז( 
לא הגיש בקשה לקבלתם שאליה תצורף הודעה של העסק שבבעלותו כי הוא מוותר 
על חישוב עלות הפחתת השכר לפי סעיף 11)ב()2א( לתוספת השלישית; הודעה כאמור 

תהיה בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של המינהלה "

בסעיף 53 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 53

בסעיף קטן )ב(, במקום "בסעיף 11" יבוא "בסעיף 11)ב()2(";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה, שעבד כשכיר במועד כלשהו ")ג(  )1(
במהלך תקופה שתחילתה ביום הפינוי ומשכה בהתאם לאמור בסעיף 
52)ד()2()ג(, לא יהיה זכאי לדמי הסתגלות בעד תקופה נוספת כאמור בסעיף 
52)ד( בשל החודשים שבהם קיבל שכר עבודה השווה או עולה על סכום 
הכולל את סכום דמי ההסתגלות האמור בסעיף קטן )ב( ואת הסכומים 
שקבעה לו ועדת הזכאות כדמי הסתגלות על פי החלטה של הוועדה 

המיוחדת  

52)ד( שישולם  סכום דמי ההסתגלות בעד תקופה כאמור בסעיף   )2(
לבעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה, שעבד כשכיר במועד כלשהו במהלך 
תקופה שתחילתה ביום הפינוי ומשכה בהתאם לאמור בסעיף 52)ד()2()ג(, 
בשל החודשים שבהם שכר העבודה שקיבל היה נמוך מסכום הכולל את 
סכום דמי ההסתגלות האמור בסעיף קטן )ב( ואת הסכומים שקבעה לו 
ועדת הזכאות כדמי הסתגלות על פי החלטה של הוועדה המיוחדת, יחושב 
על פי ההפרש שהיה באותם חודשים בין דמי ההסתגלות לשכר העבודה 

כאמור 

בסעיף קטן זה, "שכר עבודה", לעניין בעל עסק הזכאי לדמי הסתגלות   )3(
זוג - השכר החודשי הכולל של שני בני הזוג, בניכוי סכום  שהם בני 
השווה לממוצע שכר העבודה שקיבל אחד מהם, לפי הגבוה, בתקופה של 
12 החודשים שקדמו ליום הקובע, ממעביד שאיננו עסק בשטח המפונה 

בבעלותו של בעל העסק כאמור "

בסעיף 57)א(, אחרי "ולא יפחת ממכפלת חלקיות משרתו בשכר המינימום לחודש" יבוא 5 תיקון סעיף 57 
"או מסכום קצבת ההתאמה, לפי הגבוה" ובסופו יבוא "לעניין זה, "סכום קצבת ההתאמה" 

- הסכום שהיה מקבל לפי סעיף 58ג, אילו היה זכאי לקצבה לפי סעיף 58א" 

 הוספת סעיפים
58א עד 58ג

אחרי סעיף 58 לחוק העיקרי יבוא:6 

"זכאות לקצבת 
התאמה

עובד לשעבר או בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה אשר 58א 
בסכום  התאמה  לקצבת  זכאי  הסתגלות,  לדמי  זכאי  היה 
כאמור בסעיף 58ג למשך תקופה כאמור בסעיף 58ב, כל עוד 

אינו מתגורר במדינת חוץ, אם מתקיימים בו כל אלה:

ביום הקובע ובתקופה של ארבע השנים שבתכוף לפני   )1(
היום הקובע, מרכז חייו היה בשטח המפונה; 

ביום הקובע מלאו לו 50 שנים לפחות;   )2(

בוועדה  לו  נקבע  ולא  פרישה  לגמול  זכאי  אינו  הוא   )3(
המיוחדת תשלום מיוחד חלף גמול פרישה;

בעל עסק לא יהיה זכאי לדמי הסתגלות בעד תקופה כאמור בסעיף קטן )ד( כל עוד  )ז( 
לא הגיש בקשה לקבלתם שאליה תצורף הודעה של העסק שבבעלותו כי הוא מוותר 
על חישוב עלות הפחתת השכר לפי סעיף 11)ב()2א( לתוספת השלישית; הודעה כאמור 

תהיה בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של המינהלה "

תיקון סעיף 53בסעיף 53 לחוק העיקרי - 4 

בסעיף קטן )ב(, במקום "בסעיף 11" יבוא "בסעיף 11)ב()2(";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה, שעבד כשכיר במועד כלשהו ")ג(  )1(
במהלך תקופה שתחילתה ביום הפינוי ומשכה בהתאם לאמור בסעיף 
52)ד()2()ג(, לא יהיה זכאי לדמי הסתגלות בעד תקופה נוספת כאמור בסעיף 
52)ד( בשל החודשים שבהם קיבל שכר עבודה השווה או עולה על סכום 
הכולל את סכום דמי ההסתגלות האמור בסעיף קטן )ב( ואת הסכומים 
שקבעה לו ועדת הזכאות כדמי הסתגלות על פי החלטה של הוועדה 

המיוחדת  

52)ד( שישולם  סכום דמי ההסתגלות בעד תקופה כאמור בסעיף   )2(
לבעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה, שעבד כשכיר במועד כלשהו במהלך 
תקופה שתחילתה ביום הפינוי ומשכה בהתאם לאמור בסעיף 52)ד()2()ג(, 
בשל החודשים שבהם שכר העבודה שקיבל היה נמוך מסכום הכולל את 
סכום דמי ההסתגלות האמור בסעיף קטן )ב( ואת הסכומים שקבעה לו 
ועדת הזכאות כדמי הסתגלות על פי החלטה של הוועדה המיוחדת, יחושב 
על פי ההפרש שהיה באותם חודשים בין דמי ההסתגלות לשכר העבודה 

כאמור 

בסעיף קטן זה, "שכר עבודה", לעניין בעל עסק הזכאי לדמי הסתגלות   )3(
זוג - השכר החודשי הכולל של שני בני הזוג, בניכוי סכום  שהם בני 
השווה לממוצע שכר העבודה שקיבל אחד מהם, לפי הגבוה, בתקופה של 
12 החודשים שקדמו ליום הקובע, ממעביד שאיננו עסק בשטח המפונה 

בבעלותו של בעל העסק כאמור "

בסעיף 57)א(, אחרי "ולא יפחת ממכפלת חלקיות משרתו בשכר המינימום לחודש" יבוא 5 
"או מסכום קצבת ההתאמה, לפי הגבוה" ובסופו יבוא "לעניין זה, "סכום קצבת ההתאמה" 

- הסכום שהיה מקבל לפי סעיף 58ג, אילו היה זכאי לקצבה לפי סעיף 58א" 

תיקון סעיף 57 

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 58 לחוק העיקרי יבוא:6 
58א עד 58ג

"זכאות לקצבת 
התאמה

עובד לשעבר או בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה אשר 58א 
בסכום  התאמה  לקצבת  זכאי  הסתגלות,  לדמי  זכאי  היה 
כאמור בסעיף 58ג למשך תקופה כאמור בסעיף 58ב, כל עוד 

אינו מתגורר במדינת חוץ, אם מתקיימים בו כל אלה:

ביום הקובע ובתקופה של ארבע השנים שבתכוף לפני   )1(
היום הקובע, מרכז חייו היה בשטח המפונה; 

ביום הקובע מלאו לו 50 שנים לפחות;   )2(

בוועדה  לו  נקבע  ולא  פרישה  לגמול  זכאי  אינו  הוא   )3(
המיוחדת תשלום מיוחד חלף גמול פרישה;
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לגבי בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה - במשך 36   )4(
חודשים לפחות במהלך תקופה של ארבע השנים שבתכוף 

לפני היום הקובע היה בעליו של עסק בשטח מפונה;

לגבי עובד לשעבר - בתקופה של ארבע השנים שבתכוף   )5(
לפני היום הקובע עבד 36 חודשים לפחות; לעניין זה ייחשבו 
תקופות היעדרות מהעבודה כאמור בפסקאות )2( עד )4( של 
162 לחוק הביטוח הלאומי והיעדרות מחמת שירות  סעיף 

מילואים, כתקופה שבה עבד;

ממוצע ההכנסה החודשית המופחתת, כהגדרתו בסעיף   )6(
58ג)א(, לא עלה על 7,621 שקלים חדשים 

בסעיף זה - 58ב תקופת קצבה )א( 

התקופה  מסתיימת  שבו  היום   - ההסתגלות"  סיום  "מועד 
שתחילתה במועד האמור בפסקה )1( וסופה בתום פרק 

הזמן המצטבר האמור בפסקה )2( - 

לגבי עובד לשעבר - המועד שבו התפטר או פוטר   )1(
בהתאם לאמור בהגדרה "עובד לשעבר" בסעיף 49, ולגבי 

בעל עסק שמרכז חייו בשטח מפונה - יום הפינוי;

קיבל  שבה  התקופה  כאורך  שאורכו  זמן  פרק   )2(
זכאי לקצבת התאמה, על פי החלטת ועדת הזכאות או 
הוועדה המיוחדת, דמי הסתגלות או תשלום מיוחד חלף 
דמי הסתגלות, בצירוף פרק זמן שאורכו כאורך התקופה 

שבה קיבל זכאי לקצבת התאמה, דמי אבטלה 

קצבת התאמה תשולם לתובע בעד תקופה שתחילתה  )ב( 
במועד סיום ההסתגלות או עם הגיעו לגיל 55, לפי המאוחר, 
וסיומה במועד שבו הגיע לגיל פרישת חובה כהגדרתו בחוק 

גיל פרישה, התשס"ד-2004 

בסעיף זה - 58ג סכום הקצבה )א( 

השכר  ממוצע   - המופחתת"  החודשית  ההכנסה  "ממוצע 
2006 עד  החודשי וההכנסה מעסק של תובע בשנים 
בחשבון  יובאו  לא  האמור  הממוצע  בחישוב   ;2008

תשלומים אלה שקיבל התובע בשנים האמורות -

תשלומים שניתנו על פי החלטת ועדת הזכאות   )1(
דמי  חלף  או  הסתגלות  כדמי  המיוחדת  הוועדה  או 

הסתגלות;

דמי אבטלה;  )2(

"תשלומים לעסק ממשיך" - מענקים לפי הוראות סעיף 70 
וכן מענקים ותשלומים אחרים שניתנו לשם העתקת 
מהמינהלה,  חלופי,  עסק  הקמת  או  העסק  פעילות 
ומענקים  המיוחדת,  מהוועדה  או  הזכאות  מוועדות 
שניתנו בקשר עם הפינוי ממשרד החקלאות ופיתוח 

הכפר או ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה 
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קצבת ההתאמה החודשית לזכאי אשר ממוצע ההכנסה  )ב( 
החודשית המופחתת שלו לא עלה על 7,621 שקלים חדשים, 
אך היה גבוה מ–5,355 שקלים חדשים, תהיה 2,000 שקלים 

חדשים 

קצבת ההתאמה החודשית לזכאי אשר ממוצע ההכנסה  )ג( 
החודשית המופחתת שלו היה נמוך מ–5,355 שקלים חדשים, 

תהיה 3,000 שקלים חדשים 

מסכום קצבת ההתאמה החודשית של בעל עסק אשר   )ד( 
עסק בבעלותו קיבל פיצוי לפי הוראות סימן ד' או תשלום 

מיוחד בוועדה המיוחדת, ינוכו -

אחוז   0 5 של  עשר  השנים  לחלק  השווה  סכום   )1(
מהפיצוי שקיבל העסק, עד לסכום של 500,000 שקלים 

חדשים;

סכום השווה לחלק השנים עשר של 5 1 אחוזים   )2(
 500,000 מהפיצוי שקיבל העסק, מסכום העולה על 

שקלים חדשים;

 לעניין זה, "הפיצוי שקיבל העסק" - הפיצוי לפי הוראות
סימן ד' ותשלומים מיוחדים שניתנו על ידי הוועדה המיוחדת, 

למעט תשלומים לעסק ממשיך 

בחשבון  יובאו  )ד(  קטן  בסעיף  כאמור  הניכוי  לצורך  )ה( 
הצמדה  הפרשי  הכולל  באופן  שחושבו,  הפיצויים  סכומי 
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לעניין בעל עסק שהיה בעל זכויות בעסק אשר קיבל  )ו( 
וינוכו  הפיצוי  סכומי  יחושבו  ד',  סימן  הוראות  לפי  פיצוי 
סכומי הניכוי, האמורים בסעיף קטן )ד(, כשהם מוכפלים בחלק 
היחסי של זכויות בעל העסק בעסק האמור, מתוך כלל הזכויות 

בעסק 

זכאי  יהיה  לא  מפונה  בשטח  חייו  שמרכז  עסק  בעל  )ז( 
קצבה  לקבלת  בקשה  הגיש  כן  אם  אלא  התאמה,  לקצבת 
כאמור שאליה תצורף הודעה של העסק שבבעלותו כי הוא 
כאמור  הודעה  ממשיך;  לעסק  תשלומים  קבלת  על  מוותר 

תהיה בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של המינהלה 

העסק  אשר  מפונה,  בשטח  חייו  שמרכז  עסק  בעל  )ח( 
שבבעלותו או עסק חלופי שהקים קיבלו תשלומים לעסק 
את  השיב  כן  אם  אלא  התאמה,  קצבת  יקבל  לא  ממשיך, 
התשלומים האמורים בתוספת הצמדה למדד ממועד קבלת 
הכספים ועד מועד השבתם; ועדת הזכאות תהיה רשאית 
באמצעות  ממשיך  לעסק  התשלומים  השבת  את  להתיר 
ניכוי מקצבאות ההתאמה, בדרך שתורה, ובלבד שהשבת 
 התשלומים תיעשה בתחילה מהסכומים האמורים בסעיף

קטן )י(  

קצבת ההתאמה החודשית לזכאי אשר ממוצע ההכנסה  )ב( 
החודשית המופחתת שלו לא עלה על 7,621 שקלים חדשים, 
אך היה גבוה מ–5,355 שקלים חדשים, תהיה 2,000 שקלים 

חדשים 

קצבת ההתאמה החודשית לזכאי אשר ממוצע ההכנסה  )ג( 
החודשית המופחתת שלו היה נמוך מ–5,355 שקלים חדשים, 

תהיה 3,000 שקלים חדשים 

מסכום קצבת ההתאמה החודשית של בעל עסק אשר  )ד( 
עסק בבעלותו קיבל פיצוי לפי הוראות סימן ד' או תשלום 

מיוחד בוועדה המיוחדת, ינוכו -

 

אחוז   0 5 של  עשר  השנים  לחלק  השווה  סכום   )1(
מהפיצוי שקיבל העסק, עד לסכום של 500,000 שקלים 

חדשים;

סכום השווה לחלק השנים עשר של 5 1 אחוזים   )2(
 500,000 מהפיצוי שקיבל העסק, מסכום העולה על 

שקלים חדשים;

 לעניין זה, "הפיצוי שקיבל העסק" - הפיצוי לפי הוראות
סימן ד' ותשלומים מיוחדים שניתנו על ידי הוועדה המיוחדת, 

למעט תשלומים לעסק ממשיך 

בחשבון  יובאו  )ד(  קטן  בסעיף  כאמור  הניכוי  לצורך  )ה( 
הצמדה  הפרשי  הכולל  באופן  שחושבו,  הפיצויים  סכומי 

למדד הידוע ביום 18 בפברואר 2005   

לעניין בעל עסק שהיה בעל זכויות בעסק אשר קיבל  )ו( 
וינוכו  הפיצוי  סכומי  יחושבו  ד',  סימן  הוראות  לפי  פיצוי 
סכומי הניכוי, האמורים בסעיף קטן )ד(, כשהם מוכפלים בחלק 
היחסי של זכויות בעל העסק בעסק האמור, מתוך כלל הזכויות 

בעסק 

זכאי  יהיה  לא  מפונה  בשטח  חייו  שמרכז  עסק  בעל  )ז( 
קצבה  לקבלת  בקשה  הגיש  כן  אם  אלא  התאמה,  לקצבת 
כאמור שאליה תצורף הודעה של העסק שבבעלותו כי הוא 
כאמור  הודעה  ממשיך;  לעסק  תשלומים  קבלת  על  מוותר 

תהיה בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של המינהלה 

העסק  אשר  מפונה,  בשטח  חייו  שמרכז  עסק  בעל  )ח( 
שבבעלותו או עסק חלופי שהקים קיבלו תשלומים לעסק 
את  השיב  כן  אם  אלא  התאמה,  קצבת  יקבל  לא  ממשיך, 
התשלומים האמורים בתוספת הצמדה למדד ממועד קבלת 
הכספים ועד מועד השבתם; ועדת הזכאות תהיה רשאית 
באמצעות  ממשיך  לעסק  התשלומים  השבת  את  להתיר 
ניכוי מקצבאות ההתאמה, בדרך שתורה, ובלבד שהשבת 
 התשלומים תיעשה בתחילה מהסכומים האמורים בסעיף

קטן )י(  

ספר החוקים 2254, י"ז באב התש"ע, 2010 7 28



628

הוראות סעיף 57)ב(, יחולו על קצבת ההתאמה, בשינויים  )ט( 
המחויבים 

התאמה  קצבת  לזכאי  תשולם  שבו  הראשון  במועד  )י( 
לפי החלטת ועדת הזכאות, ישולמו כל קצבאות ההתאמה 
החודשיות שלהן הוא זכאי ממועד תחילת תקופת הזכאות עד 
לאותו מועד; סכום הקצבאות האמורות יהיה בגובה קצבת 
ההתאמה החודשית כפי שתחושב במועד התשלום בהתאם 

להוראות סעיף קטן )יא( 

סכום קצבת ההתאמה המחושב, כאמור בסעיפים )יא(  )1(
קטנים )ב( עד )ו(, ישתנה ביום השינוי של כל שנה, לפי 

שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 140 סעיף  הוראות  יחולו  לא  זה  סעיף  לעניין   )2(
והוראות סעיף 19)ו( רישה 

בסעיף קטן זה -  )3(

"יום השינוי" - 1 ביולי;

יום  שלפני  אפריל  לחודש  המדד   - החדש"  "המדד 
השינוי של אותה שנה;

"המדד היסודי" - המדד לחודש אפריל האחרון שלפני 
יום השינוי הקודם "

בסעיף 59 לחוק העיקרי, במקום "דמי הסתגלות וגמול פרישה" יבוא "דמי הסתגלות, 7 תיקון סעיף 59  
גמול פרישה וקצבת התאמה" 

בסעיף 61 לחוק העיקרי, במקום "דמי הסתגלות וגמול פרישה" יבוא "דמי הסתגלות, 8 תיקון סעיף 61  
גמול פרישה וקצבת התאמה" 

בסעיף 70 לחוק העיקרי -9 תיקון סעיף 70

בסעיף קטן )א( -  )1(

במקום "עסק שקיבל פיצוי לפי סימן זה והעתיק את הפעילות שהתנהלה  )א( 
בשטח המפונה למקום שאינו בשטח האמור בסעיף 3, ואינו במדינת חוץ," יבוא 

"עסק שהעתיק את פעילותו,  ועסק חלופי";

בכל מקום, במקום "ל–10 אחוזים" יבוא "ל–20 אחוזים"; )ב( 

האחרון  המועד  "עד  יבוא  הפינוי"  מיום  חודשים   12 תום  "עד  במקום  )ג( 
להשקעות מוכרות"; 

במקום "על 10 אחוזים" יבוא "על 20 אחוזים"; )ד( 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

מסכום המענק האמור בסעיף קטן )א( ינוכו הסכומים שהעסק קיבל ")א1(   )1(
או זכאי לקבל לשם העתקת פעילות העסק או הקמת עסק חלופי, כמענק 
70 או כתשלום על פי החלטת הוועדה  מהמינהלה שאינו על פי סעיף 
המיוחדת שניתן כחלף מענק על פי סעיף 70)א( בשל השקעות שנעשו לאחר 
תום 12 חודשים מיום הפינוי או בשל השקעות שנעשו לשם הקמת עסק
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חדש שאיננו עסק שהעתיק את פעילותו, וכן סכומים שהוועדה המיוחדת 
קבעה, על פי המלצת ועדת הזכאות, שיש לנכותם כדי למנוע כפל תשלום 

בשל אותו עניין 

ראש הממשלה ושר האוצר יקבעו בתוך 6 חודשים הוראות להארכת   )2(
המועד האחרון להשקעות מוכרות; הוראות כאמור יביאו בחשבון, בין 

השאר, את הסיבות האלה לעיכובים בהקמת העסק -

המתנה להסדרת מגורי הקבע במסגרת העתקה קהילתית; )א( 

מעבר של העסק ממקום זמני למקום קבוע; )ב( 

המועד שבו ועדת הזכאות החליטה על הפיצוי המגיע לעסק  )ג( 
והמועד שבו הוועדה המיוחדת החליטה על תשלום מיוחד המביא 

להגדלת הפיצוי לעסק 

הוצאות שהוצאו על ידי העסק בשל שכר דירה, ארנונה, ציוד משרדי,   )3(
ספרות מקצועית, משכורות עובדים, רכישת מלאי, שמירה, אחזקת מכונות 
במפעל ורכישת חומרי גלם, אשר הוצאו בתקופה כמפורט להלן, יוכרו 
במלואן, לעניין סעיף קטן )א(, כסכומים שהשקיע בהעתקת הפעילות ובעסק 
החדש, ובלבד  שהתקופה המפורטת להלן הסתיימה לא יאוחר מהמועד 
על  מתאימות  אסמכתאות  המציא  והעסק  מוכרות  להשקעות  האחרון 

תשלומן כדין -

לגבי עסק בענף התעשייה או בענף החקלאות - תקופה של 4  )א( 
חודשים ממועד תחילת הרצת העסק;

לגבי עסק בענף המסחר או השירותים - תקופה של 3 חודשים  )ב( 
ממועד תחילת הרצת העסק ";

בסעיף קטן )ב(, המילים "והעתיק את פעילותו לאזור פיתוח א' כמשמעותו לפי   )3(
 חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, בנגב או בגליל" - יימחקו ואחרי "סעיף

קטן )א( שקיבל" יבוא "ובלבד שהעתיק את פעילותו לאזור פיתוח א' כמשמעותו לפי 
חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, בנגב או בגליל" 

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

עסק שוויתר על קבלת תשלומים לעסק ממשיך כאמור בסעיף 58ג)ז( לא  ")ד( 
יהיה זכאי למענקים על פי סעיף זה 

בסעיף זה - )ה(  

"בעל זכויות בעסק", לגבי עסק שהוא חברה - בעל מניות בחברה, לגבי עסק שהוא 
אגודה שיתופית - חבר באגודה השיתופית, ולגבי עסק שהוא שותפות 

- שותף בשותפות;

"המועד האחרון להשקעות מוכרות" - ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(;

"סכומים שהשקיע בהעתקת הפעילות ובעסק החדש", לעניין עסק חלופי - 
סכומים שהושקעו בעסק החלופי כשהם מוכפלים בשיעור החזקתו של 

העסק הזכאי או של בעל זכויות בו, לפי העניין, בעסק החלופי;

"עסק זכאי" - עסק שקיבל פיצוי לפי סימן זה;

חדש שאיננו עסק שהעתיק את פעילותו, וכן סכומים שהוועדה המיוחדת 
קבעה, על פי המלצת ועדת הזכאות, שיש לנכותם כדי למנוע כפל תשלום 

בשל אותו עניין 

ראש הממשלה ושר האוצר יקבעו בתוך 6 חודשים הוראות להארכת   )2(
המועד האחרון להשקעות מוכרות; הוראות כאמור יביאו בחשבון, בין 

השאר, את הסיבות האלה לעיכובים בהקמת העסק:

המתנה להסדרת מגורי הקבע במסגרת העתקה קהילתית; )א( 

מעבר של העסק ממקום זמני למקום קבוע; )ב( 

המועד שבו ועדת הזכאות החליטה על הפיצוי המגיע לעסק  )ג( 
והמועד שבו הוועדה המיוחדת החליטה על תשלום מיוחד המביא 

להגדלת הפיצוי לעסק 

הוצאות שהוצאו על ידי העסק בשל שכר דירה, ארנונה, ציוד משרדי,   )3(
ספרות מקצועית, משכורות עובדים, רכישת מלאי, שמירה, אחזקת מכונות 
במפעל ורכישת חומרי גלם, אשר הוצאו בתקופה כמפורט להלן, יוכרו 
במלואן, לעניין סעיף קטן )א(, כסכומים שהשקיע בהעתקת הפעילות ובעסק 
החדש, ובלבד  שהתקופה המפורטת להלן הסתיימה לא יאוחר מהמועד 
על  מתאימות  אסמכתאות  המציא  והעסק  מוכרות  להשקעות  האחרון 

תשלומן כדין -

לגבי עסק בענף התעשייה או בענף החקלאות - תקופה של 4  )א( 
חודשים ממועד תחילת הרצת העסק;

לגבי עסק בענף המסחר או השירותים - תקופה של 3 חודשים  )ב( 
ממועד תחילת הרצת העסק ";

בסעיף קטן )ב(, המילים "והעתיק את פעילותו לאזור פיתוח א' כמשמעותו לפי   )3(
 חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, בנגב או בגליל" - יימחקו ואחרי "סעיף

קטן )א( שקיבל" יבוא "ובלבד שהעתיק את פעילותו לאזור פיתוח א' כמשמעותו לפי 
חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, בנגב או בגליל" 

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

עסק שוויתר על קבלת תשלומים לעסק ממשיך כאמור בסעיף 58ג)ז( לא  ")ד( 
יהיה זכאי למענקים על פי סעיף זה 

בסעיף זה - )ה(  

"בעל זכויות בעסק", לגבי עסק שהוא חברה - בעל מניות בחברה, לגבי עסק שהוא 
אגודה שיתופית - חבר באגודה השיתופית, ולגבי עסק שהוא שותפות 

- שותף בשותפות;

"המועד האחרון להשקעות מוכרות" - ד' בטבת התשס"ט )31 בדצמבר 2008(;

"סכומים שהשקיע בהעתקת הפעילות ובעסק החדש", לעניין עסק חלופי - 
סכומים שהושקעו בעסק החלופי כשהם מוכפלים בשיעור החזקתו של 

העסק הזכאי או של בעל זכויות בו, לפי העניין, בעסק החלופי;

"עסק זכאי" - עסק שקיבל פיצוי לפי סימן זה;
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"עסק חלופי" - עסק שאיננו עסק שהעתיק את פעילותו, שהוקם במקום העסק 
הזכאי, במקום שאינו בשטח האמור בסעיף 3 ואינו במדינת חוץ, ובלבד 
החלופי,  בעסק  מחזיקים  הזכאי  בעסק  זכויות  בעל  או  הזכאי  שהעסק 
ושמטרתה העיקרית של ההחזקה כאמור אינה קבלת הפיצוי לפי סעיף 
זה; לעניין זה, "מחזיק", לגבי עסק חלופי שהוא תאגיד - החזקה באמצעי 
שליטה של 25 אחוזים לפחות, ולגבי עסק חלופי שאינו תאגיד - החזקה 
ב–25 אחוזים לפחות מנכסי העסק; יראו עסק זכאי כמחזיק רק אם בעל 

העסק נותר בעליו;

"עסק שהעתיק את פעילותו" - עסק זכאי שהעתיק את פעילותו שהתנהלה 
בשטח המפונה למקום שאינו בשטח האמור בסעיף 3, ואינו במדינת חוץ;

"פיצוי" - לרבות תשלום שניתן לעסק על פי החלטת הוועדה המיוחדת ולמעט 
תשלומים כאמור שהוועדה המיוחדת קבעה, על פי המלצת ועדת הזכאות, 
כי הם ניתנו כמענקים או כתשלומים מיוחדים לשם העתקת פעילות העסק 

וכי אין להביאם בחשבון לעניין זה;

"פיצוי שקיבל", לעניין עסק חלופי המוחזק בידי בעל זכויות בעסק הזכאי -

אם העסק הזכאי הוא תאגיד - חלק יחסי מסכום הפיצוי לעסק כיחס   )1(
חלקו של בעל הזכויות ברווחי התאגיד לכלל הזכויות לרווחים בתאגיד;

אם העסק הזכאי אינו תאגיד - סכום הפיצוי ששולם לבעל הזכויות   )2(
לפי חלקו היחסי בזכויות "

בסעיף 72)ח( לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:10 תיקון סעיף 72

)1(, בפירוק חברת ההחזקות לא יובא בחישוב ")2( נוסף על האמור בפסקה  )א( 
התמורה בעד מניות או זכויות אחרות של חבר בעקיפין בתאגיד זכאי, חלק יחסי 
מסכום התמורה המוטבת כיחס חלקו של אותו חבר בזכות לרווחים בחברת 

ההחזקות לכלל הזכויות לרווחים בחברת ההחזקות  

בפסקה זו -  )ב( 

"חבר בעקיפין בתאגיד זכאי" - מי שהוא חבר בחברת החזקות שהוחל בפירוקה 
ושפירוקה הושלם, והכל במועדים כאמור בפסקה )1(;

"חברת החזקות" - חברה המחזיקה במניות בתאגיד זכאי לפיצוי לעסק שבתקופה 
שתחילתה ארבע שנים לפני היום הקובע ועד שהושלם פירוק החברה, 

מתקיימים בה כל אלה:

אין לה נכסים נוספים אחרים, למעט המניות בתאגיד הזכאי כאמור   )1(
ומזומנים;

אין לה פעילות עסקית;  )2(

החברה קיבלה תמורה בעד מניותיה בפירוק התאגיד הזכאי כאמור   )3(
והוחלו על התמורה, כולה או חלקה, הוראות פסקה )1(;

"תמורה מוטבת" - הסכום שלא הובא בחישוב התמורה שקיבלה חברת ההחזקות 
לפי פסקה )1(;" 

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בסעיף 11)ב(, אחרי פסקה )2( יבוא: 11 
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")2א( עסק יהיה זכאי שחישוב הפחתת עלות השכר לגביו על פי פסקה )2( יבוצע 
באופן שהסכום המופחת לא יעלה על רבע מהרווח התפעולי לאותה שנה, לפני התיקון 

לפי אותה פסקה, ובלבד שלא ויתר על חישוב מתוקן כאמור בסעיף 52)ז(;" 

הארכת מועד 
להגשת תביעות

המועד האחרון להגשת תביעה או לחישוב מחדש של סכום הפיצוי לפי סעיפים 12  )א( 
52)ד( עד )ז( ו–53)ג( וסעיף 11)ב()2א( לתוספת השלישית לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 

3, 4)2( ו–11 לחוק זה, הוא שנה מיום תחילתו של חוק זה 

המועד האחרון להגשת תביעה או לחישוב מחדש של סכום הפיצוי לפי סעיפים  )ב( 
58א עד 58ג ו–70)א(, )א1( ו–)ד( לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 6 ו–9 לחוק זה, הוא 

שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה 

הוראות סעיף 13)ב( לחוק העיקרי יחולו על האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(   )ג( 

תיקון חוק הביטוח 
הלאומי - מס' 121

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 2 -13 

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פקודת פשיטת הרגל" יבוא:  )1(

""קצבת התאמה" - קצבת התאמה לפי הוראות סעיף 58א לחוק יישום תכנית 
ההתנתקות;";

בסעיף 175)א(, במקום "מקצבת פרישה או מגמול פרישה" יבוא "מקצבת פרישה,   )2(
מגמול פרישה או מקצבת התאמה"; 

בסעיף 407 -   )3(

בסעיף קטן )א()2(, אחרי "גמול פרישה" יבוא "וקצבת התאמה";  )א( 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ומגמול הפרישה" יבוא "מגמול הפרישה ומקצבת  )ב( 
ההתאמה" 

תיקון חוק ביטוח 
בריאות ממלכתי  

- מס' 51

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 3, בסעיף 14 -14 

הסתגלות מיוחדים" ו"גמול פרישה""  ""דמי  )א(, במקום ההגדרה  בסעיף קטן   )1(
יבוא: 

""דמי הסתגלות מיוחדים", "גמול פרישה" ו"קצבת התאמה" - דמי הסתגלות, גמול 
פרישה וקצבת התאמה לפי סימן ג' לפרק ה' לחוק יישום תכנית ההתנתקות, 

התשס"ה-2005 )בסעיף זה - חוק יישום תכנית ההתנתקות(;"; 

בסעיף קטן )ה1(, במקום "בסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי או גמול פרישה"   )2(
יבוא "בסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי, גמול פרישה או קצבת התאמה"  

תחילתו של סעיף 57)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר 15 תחילה ותחולה
יום פרסומו של חוק זה )להלן - יום התחילה(, והוא יחול לגבי גמול פרישה המשתלם 

בעד יום התחילה ואילך 

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   

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 601   2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התש"ע, עמ' 596   3

")2א( עסק יהיה זכאי שחישוב הפחתת עלות השכר לגביו על פי פסקה )2( יבוצע 
באופן שהסכום המופחת לא יעלה על רבע מהרווח התפעולי לאותה שנה, לפני התיקון 

לפי אותה פסקה, ובלבד שלא ויתר על חישוב מתוקן כאמור בסעיף 52)ז(;" 

המועד האחרון להגשת תביעה או לחישוב מחדש של סכום הפיצוי לפי סעיפים 12  )א( 
52)ד( עד )ז( ו–53)ג( וסעיף 11)ב()2א( לתוספת השלישית לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 

3, 4)2( ו–11 לחוק זה, הוא שנה מיום תחילתו של חוק זה 

הארכת מועד 
להגשת תביעות

המועד האחרון להגשת תביעה או לחישוב מחדש של סכום הפיצוי לפי סעיפים  )ב( 
58א עד 58ג ו–70)א(, )א1( ו–)ד( לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 6 ו–9 לחוק זה, הוא 

שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה 

הוראות סעיף 13)ב( לחוק העיקרי יחולו על האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(   )ג( 

תיקון חוק הביטוח בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 2 -13 
הלאומי - מס' 121

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פקודת פשיטת הרגל" יבוא:  )1(

""קצבת התאמה" - קצבת התאמה לפי הוראות סעיף 58א לחוק יישום תכנית 
ההתנתקות;";

בסעיף 175)א(, במקום "מקצבת פרישה או מגמול פרישה" יבוא "מקצבת פרישה,   )2(
מגמול פרישה או מקצבת התאמה"; 

בסעיף 407 -   )3(

בסעיף קטן )א()2(, אחרי "גמול פרישה" יבוא "וקצבת התאמה";  )א( 

בסעיף קטן )ג(, במקום "ומגמול הפרישה" יבוא "מגמול הפרישה ומקצבת  )ב( 
ההתאמה" 

תיקון חוק ביטוח בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 3, בסעיף 14 -14 
בריאות ממלכתי  

- מס' 51 הסתגלות מיוחדים" ו"גמול פרישה""  ""דמי  )א(, במקום ההגדרה  בסעיף קטן   )1(
יבוא: 

""דמי הסתגלות מיוחדים", "גמול פרישה" ו"קצבת התאמה" - דמי הסתגלות, גמול 
פרישה וקצבת התאמה לפי סימן ג' לפרק ה' לחוק יישום תכנית ההתנתקות, 

התשס"ה-2005 )בסעיף זה - חוק יישום תכנית ההתנתקות(;"; 

בסעיף קטן )ה1(, במקום "בסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי או גמול פרישה"   )2(
יבוא "בסעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי, גמול פרישה או קצבת התאמה"  

תחילתו של סעיף 57)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר 15 
יום פרסומו של חוק זה )להלן - יום התחילה(, והוא יחול לגבי גמול פרישה המשתלם 

בעד יום התחילה ואילך 

תחילה ותחולה

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   
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חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס' 3(, התש"ע-2010*

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

בהגדרה "מוסד", אחרי פסקה )7( יבוא:  )1(

מוסד לאמנות;";  )8("

אחרי ההגדרה "מוסד" יבוא:  )2(

על–תיכוני  במוסד  לימודים  מסלול  או  על–תיכוני  מוסד   - לאמנות"  ""מוסד 
בתחומי האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, 
לאמנות פלסטית, למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור 
בפסקאות )1( עד )4( להגדרה "מוסד", ואשר מי ששר התרבות והספורט 

הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:

לומדים בו למעלה מ–200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג   )1(
שנות  בכל  הנהוג  הכולל  הלימוד  שעות  מספר  לפחות,  שלוש  הוא  בו 
הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים 

הוא ארבע לפחות;

לומדים בו בין 70 ל–200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג   )2(
שנות  בכל  הנהוג  הכולל  הלימוד  שעות  מספר  לפחות,  שלוש  הוא  בו 
הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים 

הוא ארבע לפחות;

הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף 24)ב()1(;"   )3(

אחרי כותרת פרק ו' יבוא:2 הוספת סעיף 22ג

"תחולת הוראות על 
מוסד לאמנות

)2( להגדרה "מוסד 22ג  על מוסד לאמנות כאמור בפסקה  )א( 
לאמנות" יחולו הוראות סעיפים 3 עד 6, 8 עד 11, 13, 14 ו–17 

בלבד, וסעיפים 18 ו–19 ייקראו לגביו כך:

"וועדת  המילים  השוליים,  בכותרת   ,18 בסעיף   )1(
ערעורים" - לא ייקראו, ובמקום האמור בו יבוא "מוסד 
יקים ועדת משמעת, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם 

את הרכבה ";

"וזכות  המילים  השוליים,  בכותרת   ,19 בסעיף   )2(
ערעור", בסעיף קטן )א(, המילים "או ועדת ערעורים", 
ובסעיף קטן )ב(, המילים "וזכות לערער על החלטתה 

לפני ועדת ערעורים" - לא ייקראו "

בסעיף 24 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:3 תיקון סעיף 24

שר התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה לעניין מוסדות לאמנות ")ב(  )1(
והוא רשאי, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של 
הכנסת, לקבוע הוראות בעניין תנאים שבהתקיימם יראו מוסד על–תיכוני או 
מסלול לימודים במוסד על–תיכוני בתחומי האמנות כמוסד לאמנות אף אם לא 

מתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בפסקה )2( להגדרה "מוסד לאמנות" 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 321, מיום א' בניסן התש"ע )16 במרס 2010(, עמ' 160 

ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התש"ע, עמ' 424   1
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)1(, הוראות  שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה   )2(
לעניין אי–תחולתן או תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 7 עד 22, 
כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או על סוגים של מוסדות לאמנות, אף בסטייה 

מהוראות סעיף 22ג "

תחילתו של חוק זה ביום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010( 4 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד  ג
שר החינוך

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר )תיקון מס' 3(, 
התש"ע-2010*

בחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 1
העיקרי(, בסעיף 1, במקום ההגדרה "מדינה אחרת" יבוא:

""מדינה אחרת" - מדינה, או גוף אחר המפורט בתוספת, המעבירים אסיר כדי שיישא 
את מאסרו בישראל או המקבלים אסיר מישראל כדי שיישא את מאסרו במדינה 

או בגוף האחר, לפי העניין;" 

 תיקון כותרת 
חלק ה'

בכותרת חלק ה' לחוק העיקרי, במקום "ביצוע ותקנות" יבוא "הוראות שונות" 2 

לפני סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 16א

ועדת 16א "שינוי התוספת ובאישור  החוץ  שר  בהסכמת  רשאי,  המשפטים  שר 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת "

אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:4  הוספת תוספת 

"תוספת 

האזור המינהלי המיוחד הונג קונג -    1
 Hong Kong Special Administrative Region

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע  י
שר המשפטים

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

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 470, מיום י"ח בטבת התש"ע )4 בינואר 2010(, עמ' 128 

ס"ח התשנ"ז, עמ' 6; התשס"ח, עמ' 3   1

)1(, הוראות  שר התרבות והספורט רשאי לקבוע בדרך האמורה בפסקה   )2(
לעניין אי–תחולתן או תחולתן בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 7 עד 22, 
כולן או חלקן, על מוסד לאמנות, או על סוגים של מוסדות לאמנות, אף בסטייה 

מהוראות סעיף 22ג "

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010( 4 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד  ג
שר החינוך

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר )תיקון מס' 3(, 
התש"ע-2010*

בחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996  1 )להלן - החוק 1 
העיקרי(, בסעיף 1, במקום ההגדרה "מדינה אחרת" יבוא:

תיקון סעיף 1

""מדינה אחרת" - מדינה, או גוף אחר המפורט בתוספת, המעבירים אסיר כדי שיישא 
את מאסרו בישראל או המקבלים אסיר מישראל כדי שיישא את מאסרו במדינה 

או בגוף האחר, לפי העניין;" 

 תיקון כותרת בכותרת חלק ה' לחוק העיקרי, במקום "ביצוע ותקנות" יבוא "הוראות שונות" 2 
חלק ה'

הוספת סעיף 16אלפני סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:3 

ועדת 16א "שינוי התוספת ובאישור  החוץ  שר  בהסכמת  רשאי,  המשפטים  שר 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת "

הוספת תוספת אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:4  

"תוספת 

האזור המינהלי המיוחד הונג קונג -    1
 Hong Kong Special Administrative Region

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע  י
שר המשפטים

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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חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

 בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002  1 )להלן - החוק העיקרי(,1 תיקון סעיף 4
בסעיף 4, במקום "בסעיף 3)א(" יבוא "בסעיף 3)ב()1("  

בסעיף 5 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 5

בסעיף קטן )א(, במקום "בסעיף 3)א(" יבוא "בסעיף 3)ב()1(";   )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "סעיף 3)א(" יבוא "סעיף 3)ב()1("   )2(

בסעיף 10א)א()3( לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 3)ב(" יבוא "בסעיף 3)ג(" 3 תיקון סעיף 10א

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 לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 18(, 
התש"ע-2010*

)2( 1 תיקון סעיף 5ג בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, אחרי פסקה 
יבוא:

")2א( כל בית קברות או חלק מבית קברות שאינו משמש למטרות רווח;" 

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 י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 330, מיום ב' בתמוז התש"ע )14 ביוני 2010(, עמ' 184 

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התש"ע, עמ' 450   1

    

    

    

    

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 487, מיום כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(, עמ' 436 

ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התשס"ח, עמ' 828   1
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