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350

  חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר
בשל עבירה, התשע"א-2011 *

בחוק זה -1 הגדרות

"חוק הגמלאות" - חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969  1;

"תשלומים" - שכר, תשלומים אחרים ושירותים לפי פרק ט' לחוק הכנסת, התשנ"ד-
1994  2, ולפי סעיפים 11 ו–12 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, 

התשי"א-1951 3 

הודעת היועץ 
המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה יודיע, לפי פנייה של עשרה חברי הכנסת לפחות, אם 2  )א( 
מתקיימים לגבי חבר הכנסת כל אלה:

הוא חשוד או נאשם בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר, או הורשע   )1(
בעבירה כאמור;

העבירה בוצעה, כולה או חלקה, בעת כהונתו כחבר הכנסת;  )2(

הוא לא התייצב לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי עונשו, לפי   )3(
העניין, בקשר לעבירה, לרבות אם שהה מחוץ לישראל וסירב או נמנע להגיע 
לישראל לחקירה או למשפט שהוזמן אליהם או לריצוי העונש, לפי העניין, והכל 

אם לא הציג טעמים סבירים לכך 

)א(, תימסר, בתוך )ב( הודעת היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף קטן   )1(
שלושים ימים מהיום שקיבל את הפנייה, לפונים, ליושב ראש הכנסת וליושב 
ראש ועדת הכנסת, ואם הדבר ניתן - גם לחבר הכנסת הנוגע בדבר; הודיע היועץ 
המשפטי לממשלה כי מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף קטן )א(, יציין את 
מהות החשדות ואת הוראות החיקוק של העבירה ופרטים בדבר אי–ההתייצבות 

כאמור בסעיף קטן )א()3( 

היועץ המשפטי לממשלה רשאי להודיע כאמור בפסקה )1(, גם ביוזמתו   )2(

סבר היועץ המשפטי לממשלה כי ציון הפרטים האמורים בסעיף קטן )א( או )ב(,  )ג( 
כולם או חלקם, עלול לפגוע בחקירה, בניהול משפט, באינטרס ציבורי חשוב אחר או 

בצנעת הפרט, רשאי הוא להשיב לפונים כי אין באפשרותו לציינם 

החלטה בדבר 
שלילת תשלומים 

הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מתקיים לגבי חבר הכנסת האמור בסעיף 2)א(, 3  )א( 
רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, להחליט שתשלומים שחבר הכנסת זכאי להם, 

כולם או חלקם, לא ישולמו בתקופה האמורה בסעיף 5 

בהחלטה לפי סעיף קטן )א(, רשאית הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, לקבוע כי  )ב( 
אם יחדל חבר הכנסת לכהן או שחברותו בכנסת תושעה לפי סעיף 42ב לחוק–יסוד: 
הכנסת 4, לאחר קבלת ההחלטה בדבר שלילת תשלומים, תחול ההחלטה גם על גמלאות 
ותשלומים אחרים לפי חוק הגמלאות המשולמים בשל הכהונה בכנסת או על תשלומים 

למי שחברותו בכנסת הושעתה, לפי העניין 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 352, מיום ח' בכסלו התשע"א )15 בנובמבר 2010(, עמ' 18 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 98   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140   2

ס"ח התשי"א, עמ' 228   3

ס"ח התשי"ח, עמ' 69   4
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הדיון בדבר שלילת 
תשלומים 

הדיון בוועדת הכנסת לפי סעיף 3, יתקיים בתוך שלושים ימים מיום הודעת היועץ 4  )א( 
המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 2)ב(  

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים, תונח  )ב( 
הצעתה על שולחן הכנסת, ויפורטו בה התשלומים שמוצע לשלול  

הכנסת תדון בהצעת ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן )ב( ותחליט אם לקבלה,  )ג( 
בתוך 14 ימים מיום הנחתה על שולחן הכנסת; על ההצעה תתקיים הצבעה אחת בלבד, 
אלא אם כן ביקשו 25 חברי הכנסת לפחות לקיים הצבעות נפרדות על פרטים מסוימים 

בהצעה, כפי שיציינו 

ועדת הכנסת לא תציע, והכנסת לא תחליט, כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים,  )ד( 
אלא לאחר שניתנה לאותו חבר הכנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הוועדה 
ולפני הכנסת, ולאחר שניתנה ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דבריו 
לפני הוועדה; הודעה בדבר קיום הדיון בכנסת ובוועדת הכנסת תפורסם באתר האינטרנט 

של הכנסת ותישלח לכתובתו של חבר הכנסת כפי שמסר לכנסת  

הכנסת לא תדון ולא תחליט על שלילת תשלומים, אלא אם כן הודיעו לכל חברי  )ה( 
הכנסת לפחות 24 שעות מראש על קיום הדיון וההצבעה, והפרוטוקול של דיוני ועדת 

הכנסת הועמד לעיונם 

התקופה לשלילת 
תשלומים 

החליטה הכנסת על שלילת תשלומים לפי חוק זה, תחול ההחלטה על תשלומים 5  )א( 
שהיו אמורים להשתלם החל ב–1 בחודש שלאחר קבלתה, ועד אשר התקיים אחד 

מאלה: 

ראש  וליושב  הכנסת  ראש  ליושב  הודיע  לממשלה  המשפטי  היועץ   )1(
ועדת הכנסת כי האמור בסעיף 2)א( חדל להתקיים לגבי חבר הכנסת; הודעה 
כאמור תימסר במועד מוקדם ככל האפשר לאחר שהדבר נודע ליועץ המשפטי 

לממשלה;

הכנסת שינתה את החלטתה לפי סעיף 6, בהתאם לשינוי שנקבע   )2(

התקיים האמור בסעיף קטן )א()1( בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה  )ב( 
בדבר שלילת תשלומים, ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי חוק 

זה, לפי העניין, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת 

בקשה לשינוי 
ההחלטה

חבר הכנסת שלגביו התקבלה החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק 6  )א( 
זה, רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש כי תציע לכנסת לשנות את החלטתה, כולה 

או חלקה, בשל שינוי בנסיבות שעמדו ביסוד ההחלטה 

ועדת הכנסת תדון בבקשה כאמור בסעיף קטן )א( בהקדם האפשרי, ורשאית היא  )ב( 
לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיודיע אם עדיין מתקיים לגבי חבר הכנסת 
4)ד( ו–)ה( יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון  2)א(; הוראות סעיף  האמור בסעיף 

בוועדת הכנסת ובכנסת 

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, רשאית היא, אם  )ג( 
החלטת הוועדה התקבלה בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה בדבר שלילת 
תשלומים, להציע גם כי ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי 

ההחלטה, כולם או חלקם, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת  

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, תונח הצעתה על  )ד( 
שולחן הכנסת, והכנסת תדון בה ותחליט אם לקבלה, בתוך 14 ימים מיום הנחתה 

הדיון בוועדת הכנסת לפי סעיף 3, יתקיים בתוך שלושים ימים מיום הודעת היועץ 4  )א( 
המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 2)ב(  

הדיון בדבר 
שלילת תשלומים 

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים, תונח  )ב( 
הצעתה על שולחן הכנסת, ויפורטו בה התשלומים שמוצע לשלול  

הכנסת תדון בהצעת ועדת הכנסת כאמור בסעיף קטן )ב( ותחליט אם לקבלה,  )ג( 
בתוך 14 ימים מיום הנחתה על שולחן הכנסת; על ההצעה תתקיים הצבעה אחת בלבד, 
אלא אם כן ביקשו 25 חברי הכנסת לפחות לקיים הצבעות נפרדות על פרטים מסוימים 

בהצעה, כפי שיציינו 

ועדת הכנסת לא תציע, והכנסת לא תחליט, כי לא ישולמו לחבר הכנסת תשלומים,  )ד( 
אלא לאחר שניתנה לאותו חבר הכנסת הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הוועדה 
ולפני הכנסת, ולאחר שניתנה ליועץ המשפטי לממשלה הזדמנות להשמיע את דבריו 
לפני הוועדה; הודעה בדבר קיום הדיון בכנסת ובוועדת הכנסת תפורסם באתר האינטרנט 

של הכנסת ותישלח לכתובתו של חבר הכנסת כפי שמסר לכנסת  

הכנסת לא תדון ולא תחליט על שלילת תשלומים, אלא אם כן הודיעו לכל חברי  )ה( 
הכנסת לפחות 24 שעות מראש על קיום הדיון וההצבעה, והפרוטוקול של דיוני ועדת 

הכנסת הועמד לעיונם 

החליטה הכנסת על שלילת תשלומים לפי חוק זה, תחול ההחלטה על תשלומים 5  )א( 
שהיו אמורים להשתלם החל ב–1 בחודש שלאחר קבלתה, ועד אשר התקיים אחד 

מאלה: 

התקופה לשלילת 
תשלומים 

ראש  וליושב  הכנסת  ראש  ליושב  הודיע  לממשלה  המשפטי  היועץ   )1(
ועדת הכנסת כי האמור בסעיף 2)א( חדל להתקיים לגבי חבר הכנסת; הודעה 
כאמור תימסר במועד מוקדם ככל האפשר לאחר שהדבר נודע ליועץ המשפטי 

לממשלה;

הכנסת שינתה את החלטתה לפי סעיף 6, בהתאם לשינוי שנקבע   )2(

התקיים האמור בסעיף קטן )א()1( בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה  )ב( 
בדבר שלילת תשלומים, ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי חוק 

זה, לפי העניין, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת 

חבר הכנסת שלגביו התקבלה החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק 6  )א( 
זה, רשאי לפנות לוועדת הכנסת ולבקש כי תציע לכנסת לשנות את החלטתה, כולה 

או חלקה, בשל שינוי בנסיבות שעמדו ביסוד ההחלטה 

בקשה לשינוי 
ההחלטה

ועדת הכנסת תדון בבקשה כאמור בסעיף קטן )א( בהקדם האפשרי, ורשאית היא  )ב( 
לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיודיע אם עדיין מתקיים לגבי חבר הכנסת 
4)ד( ו–)ה( יחולו, בשינויים המחויבים, על הדיון  2)א(; הוראות סעיף  האמור בסעיף 

בוועדת הכנסת ובכנסת 

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, רשאית היא, אם  )ג( 
החלטת הוועדה התקבלה בתוך שנה מהיום שבו החלה לחול ההחלטה בדבר שלילת 
תשלומים, להציע גם כי ישולמו לחבר הכנסת שכר או גמלאות שלא שולמו לו לפי 

ההחלטה, כולם או חלקם, אף אם חדל לכהן כחבר הכנסת  

החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת לשנות את החלטתה, תונח הצעתה על  )ד( 
שולחן הכנסת, והכנסת תדון בה ותחליט אם לקבלה, בתוך 14 ימים מיום הנחתה 
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תחולה על חבר 
 הכנסת לשעבר

ועל מי שחברותו 
בכנסת הושעתה

הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו לחבר הכנסת 7  )א( 
לשעבר גמלאות ותשלומים אחרים, כולם או חלקם, שהוא זכאי להם לפי חוק הגמלאות 

בשל כהונתו בכנסת, אם התקיים לגביו האמור בסעיף 2)א( 

הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו למי שחברותו  )ב( 
בכנסת הושעתה, תשלומים שהוא זכאי להם, כולם או חלקם, אם מתקיים לגביו האמור 

בסעיף 2)א( 

ו–)ב(, )א(  קטנים  בסעיפים  כאמור  החלטה  לעניין  יחולו  זה  חוק  הוראות   )ג( 
בשינויים המחויבים ובשינוי זה: לעניין סעיף 4)ד(, לחבר הכנסת לשעבר ולמי שחברותו 
בכנסת הושעתה תינתן הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפני הכנסת באמצעות אחד 

מחברי הכנסת 

 סייג לעניין 
שאירים

החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק זה לא תחול לגבי שאירים של חבר 8 
הכנסת 

מניין ימי פגרת 
הכנסת

ימי פגרת הכנסת לא יבואו במניין הימים האמורים בחוק זה, למעט לעניין התקופה 9 
הקבועה בסעיף 2)ב( 

הוראות חוק זה יחולו על הודעה שמסר היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 2 מיום 10 תחולה
תחילתו של חוק זה ואילך, אף אם האמור בסעיף 2)א(, כולו או חלקו, התקיים לפני 

יום התחילה 

יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה 11 ביצוע

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 )מס' 122(, התשע"א-2011 *

בפקודת העיריות1, אחרי סעיף 149יא יבוא:1 הוספת סעיף 149יב

"ועדה למיגור 
אלימות

)א(  המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים 149יב 
בתחום  והפשיעה  העבריינות  האלימות,  למעשי  הנוגעים 
העירייה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים 
אלה ולגבש תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה 

את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות 

חברי הוועדה יהיו - )ב( 

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע,   )1(
והוא יהיה היושב ראש;

המנהל הכללי של העירייה;  )2(

מנהל אגף החינוך בעירייה;  )3(

מנהל אגף הפיקוח בעירייה;  )4(

התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"א )7 בפברואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 353, מיום ט' בכסלו התשע"א )16 בנובמבר 2010(, עמ' 22 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"א, עמ' 87   1
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מנהל הביטחון בעירייה;  )5(

מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים   )6(
חברתיים בעירייה;

היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;  )7(

נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע   )8(
מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה;

שני חברי המועצה לכל היותר;  )9(

חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים   )10(
בזכויות נפגעי עבירה 

באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו  )ג( 
של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין "

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 59

בפקודת המועצות המקומיות  2, בסעיף 13ב, אחרי "149יא" יבוא "ו–149יב" 2 

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 88   2

חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' 35(, התשע"א-2011 *

בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 29)א(, אחרי 1 תיקון סעיף 29
פסקה )3( יבוא:

")3א( רשם כהגדרתו בסעיף 52א)ב( שהוותק שלו כחבר הלשכה וכרשם יחד אינו 
פחות מחמש שנים;" 

בסעיף 52א לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 52א

בכותרת השוליים, במקום "כשופטים או כדיינים" יבוא "כשופטים, כדיינים או   )1(
כרשמים";

האמור בו יסומן ")א(", ובו, בהגדרה "שופט" -  )2(

יבוא  התשי"ג-1953"  השופטים,  בחוק  "כמשמעותו  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
"כמשמעותו בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  2";

בסופה יבוא: )ב( 

שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969  3 ";  )3("

התקבל בכנסת ביום כ"ו בשבט התשע"א )31 בינואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 529, מיום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(, עמ' 1256 

ס"ח התשכ"א, עמ' 347; התש"ע, עמ' 248   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70   3

מנהל הביטחון בעירייה;  )5(

מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים   )6(
חברתיים בעירייה;

היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;  )7(

נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע   )8(
מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה;

שני חברי המועצה לכל היותר;  )9(

חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים   )10(
בזכויות נפגעי עבירה 

באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו  )ג( 
של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין "

תיקון פקודת בפקודת המועצות המקומיות  2, בסעיף 13ב, אחרי "149יא" יבוא "ו–149יב" 2 
המועצות 

 המקומיות -
מס' 59

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 88   2

חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' 35(, התשע"א-2011 *

בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 29)א(, אחרי 1 
פסקה )3( יבוא:

תיקון סעיף 29

")3א( רשם כהגדרתו בסעיף 52א)ב( שהוותק שלו כחבר הלשכה וכרשם יחד אינו 
פחות מחמש שנים;" 

תיקון סעיף 52אבסעיף 52א לחוק העיקרי -2 

בכותרת השוליים, במקום "כשופטים או כדיינים" יבוא "כשופטים, כדיינים או   )1(
כרשמים";

האמור בו יסומן ")א(", ובו, בהגדרה "שופט" -  )2(

יבוא  התשי"ג-1953"  השופטים,  בחוק  "כמשמעותו  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
"כמשמעותו בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  2";

בסופה יבוא: )ב( 

שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969  3 ";  )3("
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אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )3(

משמש  הוא  עוד  כל  נפסקת  לרשם  שנתמנה  הלשכה  חבר  של  חברותו  ")ב( 
בכהונתו; לעניין זה, "רשם" - 

]נוסח משולב[, התשמ"ד- 84 לחוק בתי המשפט  רשם לפי סעיף   )1(
;4  1984

רשם לפי סעיף 17 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;  )2(

רשם לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-  )3(
 5  1995

הסתיימה כהונתו של מי שנתמנה שופט, דיין או רשם כאמור בסעיפים  )ג( 
קטנים )א( או )ב(, תחדש הלשכה את חברותו בה, ואולם רשאית הלשכה שלא 
לחדש את חברותו כאמור אם בעת תקופת כהונתו כשופט, כדיין או כרשם 
למשמעת  הדין  ובית  משמעת  בעבירת  הורשע  או  פלילית  בעבירה  הורשע 
שהרשיעו החליט על סיום כהונתו, והלשכה סבורה כי מפאת מהותה, חומרתה 
או נסיבותיה של העבירה הפלילית או עבירת המשמעת, לפי העניין, אין הוא 

ראוי לשמש עורך דין  

חודשה חברותו בלשכה של מי שכיהן כשופט, כדיין או כרשם, לפי הוראות  )ד( 
סעיף קטן )ג(, והורשע, לאחר חידוש חברותו בלשכה, בעבירה פלילית שעבר לפני 
חידוש חברותו כאמור, רשאית הלשכה להפסיק את חברותו בה אם היא סבורה כי 

מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה אין הוא ראוי לשמש עורך דין  

בסעיף זה, "הורשע", בעבירה פלילית - לרבות מי שבית המשפט קבע כי  )ה( 
ביצע את העבירה "

סעיף 62א לחוק העיקרי - בטל  3 ביטול סעיף 62א

סמכות לשכת עורכי הדין שלא לחדש חברות בה או להפסיקה, לפי סעיף 52א)ג( או )ד( 4 תחולה 
לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)3( לחוק זה, תחול לגבי מי שהורשע בעבירה פלילית או 

שהורשע בעבירת משמעת, לפי העניין, ביום תחילתו של חוק זה ואילך 

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

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   4

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393    5
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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 126(, התשע"א-2011 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 225א)א(, בהגדרה "תקופת 1 תיקון סעיף 225א
הניסיון", במקום "36 חודשים" יבוא "חמש שנים" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 2 תחילה 

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ        
          שר הרווחה והשירותים החברתיים

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' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 366, מיום כ"ז   *
בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(, עמ' 76 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 199   1

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 32(, התשע"א-2011 *

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6)ד( -  1 תיקון סעיף 6

בפסקה )1(, במקום "טעוני אימות" יבוא "שניתן לקבל מהמרשם";  )1(

בפסקה )2(, במקום "טעוני האימות" יבוא "שניתן לקבל מהמרשם"   )2(

בסעיף 68א לחוק העיקרי - 2  תיקון סעיף 68א

בסעיף קטן )ב(, אחרי "התשט"ו-1956," יבוא "שקיבל הכשרה מתאימה";  )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "בחקירת יכולת לפי סעיף" יבוא "בהזמנת החייב להתייצב   )2(
לבדיקה לצורך חקירת יכולתו כמשמעותה בסעיף" 

בסעיף 69יב)א( לחוק העיקרי, במקום "או לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי 3  תיקון סעיף 69יב 
סעיף 67" יבוא "לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי סעיף 67 או לא התייצב 
לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל שהוזמן אליה לפי סעיף 68א", במקום "הזמנה לבירור 
או הזמנה לחקירת יכולת" יבוא "הזמנה לבירור, הזמנה לחקירת יכולת או הזמנה 
לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל" ובמקום "אם לא יתייצב לבירור או לחקירת יכולת 

כאמור" יבוא "אם לא יתייצב לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה כאמור" 

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "טעוני אימות" יבוא "שניתן לקבל 4 
מהמרשם" 

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"ו בשבט התשע"א )31 בינואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 530, מיום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(, עמ' 1260 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 78   1

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 126(, התשע"א-2011 *

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 225א)א(, בהגדרה "תקופת 1 
הניסיון", במקום "36 חודשים" יבוא "חמש שנים" 

תיקון סעיף 225א

תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011( 2 

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

ן ו ל ח כ ה  ש מ        
          שר הרווחה והשירותים החברתיים

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' באדר א' התשע"א )14 בפברואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות   *
חוק הכנסת - 366, מיום כ"ז בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(, עמ' 76 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 199   1

חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 32(, התשע"א-2011 *

תיקון סעיף 6בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 6)ד( -  1 

בפסקה )1(, במקום "טעוני אימות" יבוא "שניתן לקבל מהמרשם";  )1(

בפסקה )2(, במקום "טעוני האימות" יבוא "שניתן לקבל מהמרשם"   )2(

תיקון סעיף 68אבסעיף 68א לחוק העיקרי - 2  

בסעיף קטן )ב(, אחרי "התשט"ו-1956," יבוא "שקיבל הכשרה מתאימה";  )1(

בסעיף קטן )ג(, במקום "בחקירת יכולת לפי סעיף" יבוא "בהזמנת החייב להתייצב   )2(
לבדיקה לצורך חקירת יכולתו כמשמעותה בסעיף" 

בסעיף 69יב)א( לחוק העיקרי, במקום "או לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי 3  
סעיף 67" יבוא "לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי סעיף 67 או לא התייצב 
לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל שהוזמן אליה לפי סעיף 68א", במקום "הזמנה לבירור 
או הזמנה לחקירת יכולת" יבוא "הזמנה לבירור, הזמנה לחקירת יכולת או הזמנה 
לבדיקה לפני חוקר הוצאה לפועל" ובמקום "אם לא יתייצב לבירור או לחקירת יכולת 

כאמור" יבוא "אם לא יתייצב לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה כאמור" 

תיקון סעיף 69יב 

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "טעוני אימות" יבוא "שניתן לקבל 4 
מהמרשם" 

תיקון התוספת 
הראשונה

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
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חוק המועצה הישראלית לצרכנות )תיקון( התשע"א-2011 *

בחוק המועצה הישראלית לצרכנות, התשס"ח-2008  1, סעיף 8 - בטל 1 ביטול סעיף 8

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(   2 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

תיקון טעות דפוס 
 )לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

  בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 )תיקוני חקיקה(, התשע"א-12011, בסעיף  
25 המתקן את פקודת המסים )גבייה(2, אחרי פסקת משנה )5()ב( המובאת בפסקה )1( שבו 

ולפני פסקאות משנה )ג( עד )ה(,  צריכה לבוא הרישה:

")בפקודה יבוא  מכן"  "לאחר  אחרי  ובו,  ")א(",  יסומן  בו  האמור  7ב)1(,   ")2( בסעיף 
זו - צו מסירה( כמפורט בסעיף זה", הסיפה החל במילים "היו הנכסים" תסומן ")ב(", 

ואחריה יבוא:" 

כ"ז בשבט התשע"א )1 בפברואר 2011(

ן מ א נ ב  ק ע י   
שר המשפטים   

ס"ח התשע"א, עמ' 138   1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1374, )א( 1399    2

התקבל בכנסת ביום כ"ו בשבט התשע"א )31 בינואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 535, מיום ח' באב התש"ע )19 ביולי 2010(, עמ' 1360 

ס"ח התשס"ח, עמ' 841   1

ספר החוקים 2277, י"ג באדר א' התשע"א, 2011 2 17
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