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חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007** התקבל בכנסת ביום י"ג בטבת התשס"ז (3 בינואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה –  260, מיום ח' בחשון התשס"ז (30 באוקטובר 2006), עמ' 16.


פרק א': מטרת החוק
מטרה
1.
חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007.

פרק ב': ביטוח לאומי
תיקון חוק 
הביטוח הלאומי [מס' 89]
2. 
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ו, עמ' 386. (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי) – 


(1)	בסעיף 165, במקום סעיף קטן (ד) יבוא: 



"(ד)	הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) לא יחולו לגבי מי שבשלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעבודה שהיא מטבעה עבודה עונתית, וכן לגבי כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, בתקופות המפורטות בהן, ובלבד שהשכר בעבודה המוצעת לא יפחת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום:




(1)	מי שטרם מלאו לו 25 שנים – מתום 14 ימים מהתאריך הקובע;




(2)	מי שמלאו 25 שנים אך טרם מלאו לו 28 שנים – מתום 30 ימים מהתאריך הקובע;




 (3)	מי שמלאו לו 28 שנים אך טרם מלאו לו 35 שנים – מתום 60 ימים מהתאריך הקובע.";


(2)	בסעיף 167(א), אחרי "בלוח ז'" יבוא "בהתאם לגילו של המבוטח"; 


(3)	בסעיף 171(א), פסקה (2א) תסומן "(2ב)" ולפניה יבוא: 



"(2א)	67 – אם מלאו לו 25 שנים וטרם מלאו לו 28 שנים;";


(4)	בסעיף 174(א), בהגדרה "השיעור לחייל", בסופה יבוא "ואולם על אף הוראות סעיף 167(א), יחושב השיעור כאמור באחוזים מהשכר כפי שנקבע בטור א' של לוח ז'";


(5)	בלוח ז' –



(א)	בטור שכותרתו "אחוזים", במקום "אחוזים" יבוא:




"טור א'
מי שמלאו לו 28 שנים 
(באחוזים)";



(ב)	לצד טור א' יבוא:




"טור ב'
מי שטרם מלאו לו 28 שנים 
(באחוזים)
60
40
35
25";


(6)	בסעיף 224(א) –



(א)	בפסקה (1), במקום "ל-93%" יבוא "ל-91%";



(ב)	אחרי פסקה (1) יבוא:




"(1א)	מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום-יום, ברוב שעות היממה – זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל-150% מקצבת יחיד מלאה;";



(ג)	בפסקה (2) –




(1)	אחרי "כל פעולות יום-יום" יבוא "בכל שעות היממה,";




(2)	במקום "ל -150%" יבוא "ל-168%";
חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה
3.
(א)	סעיפים 165(ד), 167(א), 171(א), 174(א) ולוח ז' לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 2(1) עד (5) לחוק זה, יחולו על מי שהתאריך הקובע, כהגדרתו בסעיף 158 לחוק האמור, חל לגביו ביום י"א באדר התשס"ז (1 במרס 2007) ואילך. 


(ב)	 פסקאות (1), (1א) ו-(2) של סעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 2(6) לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.
חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה לשנת 2007
4.
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), ייקראו הסעיפים הבאים בחוק הביטוח הלאומי כך – 


(1)	בסעיף 36(ג)(2) – המילים "או בתוספת 20% מהסכום הקבוע בסעיף קטן (ב), לפי הנמוך" – יימחקו; 


(2)	בסעיף 74א(ב)(2) – המילים "או בתוספת 20% מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך" – יימחקו;


(3)	בסעיף 149(ב)(2) – המילים "או בתוספת 20% מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך" – יימחקו;


(4) 	בסעיף 220(ב)(2) – המילים "או בתוספת 20% מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א), לפי הנמוך" – יימחקו;


(5)	בסעיף 237(א)(2)(ב) – המילים "או בתוספת 20% מהסכום הקבוע בה, לפי הנמוך" – יימחקו. 
תיקון חוק הבטחת הכנסה
[מס' 29]
5.
בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשס"ז, עמ' 39. (בפרק זה – חוק הבטחת הכנסה) –


(1)	בסעיף 2(א), בפסקה (3) –



(א)	בפסקת משנה (א), אחרי "במסגרת שיקומית" יבוא "ושמתקיים לגביו האמור בסעיף 48 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה"; 



(ב)	בפסקת משנה (ב), במקום "שאינו נמצא במסגרת שיקומית" יבוא "למעט תושב אזור שילוב הנמצא במסגרת שיקומית כאמור בפסקת משנה (א)" והמילים "כאמור באותה פסקה" – יימחקו; 


(2)	בסעיף 14א –



(א)	בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לענין סעיף קטן זה וסעיפים 
קטנים (ב) ו-(ג), "זכאי" – למעט זכאי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה";



(ב)	אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:




"(ג1)	לא תשולם גמלה לזכאי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, אם מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2) שלהלן – בעד התקופות המפורטות בהן:





(1)	הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, ארבע פעמים או יותר באותה שנה קלנדרית – בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית, שבו שהו, בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל;





(2)	הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, פחות מארבע פעמים באותה שנה קלנדרית, ואולם סך הימים שבהם שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית עלה על 72 ימים – בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית, שבו שהו, בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל."; 



(ג)	בסעיף קטן (ד)(1), ברישה, במקום "סעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג1)".
חוק הבטחת הכנסה – תחילה ותחולה
6.
סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יחול על גמלה המשתלמת בעד חודש ינואר 2007 ואילך.
תיקון חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003)
[מס' 5]
7.
בחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב–2002 ס"ח התשס"ב, עמ' 428; התשס"ו, עמ' 371., 
בסעיף 10 –


(1)	בסעיף קטן (א), במקום "י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" יבוא "כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)";


(2)	בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (3א) יבוא:



"(3ב)	גמלה המשתלמת לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי;".
תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה)
[מס' 4]
8.
בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד–2004 ס"ח התשס"ד, עמ' 70; התשס"ה, עמ' 365., במקום סעיף 48 יבוא:


"אי תחולה
48.
הוראות פרק זה, למעט הוראות סימן ז' שבו, לא יחולו על תושב אזור שילוב שבעת שהתקיימו לגביו התנאים האמורים בהגדרה "משתתף" או ביום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) עבד במסגרת שיקומית כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה או היה מצוי בהכשרה במסגרת שיקומית כאמור – כל עוד הוא עובד כאמור או מצוי בהכשרה כאמור."



פרק ג': בריאות
תיקון חוק הביטוח הלאומי
[מס' 90]
9.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ז, עמ' ....  (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי) –


(1)	בסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא: 



"(ג2)	אוצר המדינה ישפה את המוסד על ההוצאות שהוציא למתן מענק אשפוז לפי הוראות לוח ב'1, בסכום השווה ל-151.6 מיליון שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מעת לעת, בשיעור העדכון כהגדרתו בלוח ב'1.";


(2)	בלוח ב'1 –



(א)	בסעיף (1), בהגדרה "מענק בסיסי", במקום "8,562 שקלים חדשים" יבוא "9,598 שקלים חדשים"; 



(ב)	בסעיף (2)(א), במקום "6,775 שקלים חדשים" יבוא "7,595 שקלים חדשים" ובמקום "102,409 שקלים חדשים" יבוא "114,800 שקלים חדשים".
חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה לשנת 2007
10.
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), ייקרא לוח ב'1 לחוק הביטוח הלאומי כאילו בסעיף (1), במקום ההגדרה "סכום שנתי בסיסי" נאמר בו ""סכום שנתי בסיסי" – הסכום השנתי הבסיסי לשנת 2006, הוא הסכום השנתי הבסיסי כפי שהיה מחושב לפי הוראות לוח זה, בתוספת 12.1%;".
תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) [מס' 7]
11.
בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב–2002 ס"ח התשס"ב, עמ' 146; התשס"ה, עמ' 420. – 


(1)	בסעיף 10, בהגדרה "תקרת צריכה כוללת במחיר מלא", בפסקה (3), בסופה יבוא "ובשנת 2007 – בהפחתת סכום השווה ל–103.6 מיליון שקלים חדשים כשהוא מעודכן משנת 2005 לפי שיעור העדכון הממוצע של מחירי שירותי הבריאות לפי חוק הפיקוח";


(2)	בסעיף 12ב, במקום הסיפה החל במילים "בשיעור של" יבוא "כמפורט להלן: 



(1)	בשנת 2006 – בשיעור של 0.8% או בשיעור אחר שקבעו שר הבריאות ושר האוצר לאותה קופה ביחס לכל בתי החולים או ביחס לבית החולים שנקבעה לו תוספת לתקרת צריכה לבית חולים ציבורי כללי, הכל בצו לפי סעיף 13;



(2)	בשנת 2007 – בשיעור שנתי, בהפחתת חלק יחסי מהסכום כאמור בפסקה (3) להגדרה "תקרת צריכה כוללת במחיר מלא" שבסעיף 10 כפי שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו לפי סעיף 13";


(3)	בסעיף 13(2), במקום "לגבי השנים 2006 ו-2007" יבוא "לגבי שנת 2006, ולגבי שנת 2007 – בהתאם ליחס שבין שיעור התוספת לקופה לבין השיעור של 0.8% בהפחתת סכום כאמור בפסקה (3) להגדרה "תקרת צריכה כוללת במחיר מלא" שבסעיף 10".
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי
[מס' 36]
12.
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ו, עמ' 314.  – 


(1)	בסעיף 22, בסופו יבוא "לענין סעיף זה ולענין חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד–1964 ס"ח התשכ"ד, עמ' 77., "מזיק" – למעט קופת חולים או נותן שירותים";


(2) בסעיף 29ב, במקום סעיף קטן (ג) יבוא: 



"(ג) 
(1)	קופת חולים המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על 10,000 תושבים, תיתן במרפאה שירות רפואי גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה מרפאה באותו יישוב, באופן שוויוני, בכפוף לסל השירותים והתשלומים של הקופה שבה הם חברים; בסעיף קטן זה –




"מרפאה" – מבנה בהחזקת קופת חולים שבו ניתנים שירותי בריאות לפי חוק זה;




"שירות רפואי" – שירות הניתן בידי רופא משפחה, רופא ילדים, רופא נשים, אחות, מעבדה, או בית מרקחת לרבות חדר תרופות.




(2)	שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לענין מתן שירות רפואי לפי סעיף זה ולענין כללי ההתחשבנות בין הקופות."



פרק ד': עובדים זרים
תיקון חוק שירות התעסוקה
[מס' 16]
13.
בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשס"ה, עמ' 982. – 


(1)	בסעיף 62, אחרי ההגדרה ""בעל תפקיד בכיר", בעסק" יבוא:



""הממונה – כהגדרתו בחוק עובדים זרים;";


(2)	בסעיף 65 – 



(א)	בסעיף קטן (א) –




(1)	האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, אחרי "שקבע בהיתר" יבוא "ורשאי השר לקבוע בהיתר כי לשכה פרטית תפעל בענינם של עובדים זרים ומעבידיהם, אף שלא בקשר לתיווך עבודה כאמור, בתנאים כפי שיקבע בהיתר";




(2)	אחרי פסקה (1) יבוא:





"(2)	השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי לא יינתן ללשכה פרטית היתר כאמור בפסקה (1), אלא אם כן המציאה ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת להבטחת מילוי חובותיה לפי חוק זה וכן להבטחת מילוי חובותיה כלפי עובדים זרים לפי כל דין או הסכם (בפסקה זו – ערובה); קבע השר כאמור, יקבע, באותה דרך, הוראות לענין הערובה, ובין השאר, הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה, חילוטה והשימוש בכספי החילוט; תקנות לפי פסקה זו יכול שיחולו על כלל הלשכות הפרטיות או על סוגים של לשכות פרטיות, ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגים של לשכות פרטיות."; 



(ב)	בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), במקום "בתיווך עבודה" יבוא "וכן לקבוע בהיתר חובת מסירת מידע לממונה, בקשר להעסקתם של העובדים הזרים, לרבות בדבר תנאי העסקתם";



(ג)	אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:




"(ג)	השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות ותנאים בדבר חובת לשכה פרטית לשלם לעובד זר שהלשכה הפרטית פעלה בענינו בתיווך עבודה בהיותו מחוץ לישראל ואשר לא עבד בשנה הראשונה שלאחר הגעתו לישראל, או בחלק ממנה, תשלום בעד התקופה שבה לא עבד כאמור; תקנות לפי סעיף קטן זה יכול שיחולו על כלל הלשכות הפרטיות או על סוגים של לשכות פרטיות, ורשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגים של לשכות פרטיות.";


(3)	סעיף 69ב, שכותרתו "אגרות", יסומן "69א1".
תיקון חוק 
עובדים זרים 
[מס' 8]
14.
בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשס"ה, עמ' 360. – 


(1)	בסעיף 1ז1(א), בפסקה (1), במקום "סעיף יד(ב1)" יבוא "סעיף יד(1)(ב1)".;


(2) 	אחרי סעיף 1ז1 יבוא:



"חובת לשכה פרטית בענף החקלאות
1ז2.
(א)	בסעיף זה –







"חובת מעביד כלפי עובד זר בענף החקלאות" – חובת מעביד כלפי עובד זר, המועסק על ידו בענף החקלאות, שהיא אחת מאלה:








(1)	החובה לתשלום שכרו של העובד הזר במלואו, ובכלל זה החובה שנקבעה לפי הוראות סעיף 1יד(1)(ב3);








(2)	החובה להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר לפי הוראות סעיף 1ד; 








(3)	החובה לתשלום פיקדון לפי סעיף 1יא;







"חוק שירות התעסוקה" – חוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 32.;







"לשכה פרטית", "תיווך עבודה" – כהגדרתם בסעיף 62 לחוק שירות התעסוקה;







"לשכה פרטית בענף החקלאות" – לשכה פרטית העוסקת בתיווך עבודה בענף החקלאות, שנקבע לגביה בהיתר מיוחד לפי סעיף 65(א)(1) לחוק שירות התעסוקה, כי היא תטפל בענינם של עובדים זרים אף שלא בקשר לתיווך עבודה. 






(ב)	חובת מעביד כלפי עובד זר בענף החקלאות, תחול גם על לשכה פרטית בענף החקלאות, הפועלת בענינו של העובד הזר, בהתקיים אחד מאלה:







(1)	העובד הזר דרש מהמעביד, בכתב, למלא את החובה, מסר ללשכה הפרטית בענף החקלאות הודעה בכתב ולפיה מסר את הדרישה האמורה, והחובה לא מולאה בידי המעביד עד תום 21 ימים ממועד מסירת ההודעה; דרישה והודעה כאמור יכול שיימסרו גם על ידי ארגון עובדים כאמור בסעיף 7 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68., או, אם העובד הזר הסכים לכך – על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים זרים; 







(2)	מפקח כאמור בסעיף 6 או עובד המדינה שהממונה הסמיכו לענין זה, מסר ללשכה הפרטית בענף החקלאות הודעה בכתב, כי בידיו מידע ולפיו המעביד לא מילא את החובה כלפי העובד הזר, והחובה לא מולאה בידי המעביד עד תום 21 ימים ממועד מסירת ההודעה;







(3)	העובד הזר הגיש תובענה בשל אי מילוי החובה נגד המעביד ונגד הלשכה הפרטית בענף החקלאות, גם אם לא נמסרו קודם לכן דרישה או הודעה בהתאם להוראות פסקה (1) או (2), והחובה לא מולאה בידי המעביד עד תום 21 ימים מיום מסירת התובענה ללשכה כאמור.






(ג)
(1)	על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא מילא מעביד את חובתו כלפי עובד זר והציעה הלשכה הפרטית בענף החקלאות הפועלת בענינו של העובד הזר, עבודה חלופית לעובד הזר, לא תחוב הלשכה בחובת המעביד כלפי העובד הזר בעד התקופה שתחילתה ביום שבו היה אמור העובד הזר להתחיל בעבודה החלופית שהוצעה לו, אם סירב העובד הזר סירוב בלתי סביר לעבודה החלופית והמשיך לעבוד אצל המעביד שלא מילא את החובה כאמור. 







(2)	השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות לענין אופן מתן הצעה לעבודה חלופית בידי לשכה פרטית בענף החקלאות לפי סעיף קטן זה, ולענין אופן סירובו של העובד הזר.







(3)	בסעיף קטן זה, "סירוב בלתי סביר" – סירוב שהממונה או עובד המדינה שהוא הסמיכו לכך, קבע כי הוא בלתי סביר, בהתחשב, בין היתר, בתנאי העבודה שהוצעו לעובד הזר בעבודה החלופית, בכושרו הגופני של העובד הזר ובמצבו הבריאותי.";


(3)	בסעיף 1יא(ד), אחרי "בניכוי דמי ניהול של הקרן" יבוא "או בניכוי עמלות בשל ניהול חשבון הבנק, לפי הענין,";


(4)	בסעיף 1יד(1), אחרי פסקת משנה (ב1) יבוא:



"(ב2)	חובת המעביד לנהל רישום של שעות העבודה של עובד זר וימי היעדרותו, בשפה שהעובד הזר מבין ובשפה העברית וכן חובת המעביד לקבל אישור בכתב מהעובד הזר על נכונות הרישום כאמור ולמסור העתק ממנו לעובד הזר ולאדם אחר שעליו יורה הממונה, הכל לפי כללים ותנאים שיקבע השר, באישור הוועדה, ובלבד שהוראות לפי פסקת משנה זו לא יגרעו מזכויותיו של העובד הזר לפי כל דין; 



(ב3)	לענין מעביד שלא קיים את חובותיו לפי פסקת משנה (ב2) – חובת המעביד לשלם לעובד הזר שכר שיחושב לפי היקף עבודה העולה על משרה מלאה, אף אם היקף העבודה בפועל פחת מההיקף שנקבע כאמור, וכן תשלום פיצוי לעובד הזר בשל אי-קיום החובה כאמור, הכל לפי כללים ותנאים שיקבע השר, באישור הוועדה, ובלבד שהוראות לפי פסקת משנה זו לא יגרעו מזכויותיו של העובד הזר לפי כל דין."



פרק ה': גמלאות וקופות גמל
תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)
[מס' 11]
15.
בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003 ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשס"ו, עמ' 172. (בפרק זה – חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל) –


(1)	בסעיף 88 – 



(א)	אחרי ההגדרה "הסכם" יבוא:




""חוק קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.;";



(ב) 	אחרי ההגדרה "נושא משרה" יבוא:




""קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה" – כהגדרתן בחוק קופות גמל;";



(ג)	אחרי ההגדרה "קצבה" יבוא:




""שאיר", של עובד או של נושא משרה – כמשמעותו בהסדר הפנסיה החל לגבי העובד או נושא המשרה."; 


(2)	בסעיף 91, אחרי "שינוכו" יבוא "מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה" ובמקום הסיפה החל במילים "לעובדי המעביד" יבוא "לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים – לעובדים אחרים של המעביד או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.";


(3)	במקום סעיף 92 יבוא:



"ניהול התשלומים
92.
(א)	התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90, למעט התשלומים שינוכו על ידי המדינה, או על ידי גוף מהגופים המפורטים להלן, ינוהלו בחשבון נפרד של המעביד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בחשבון של המעביד בקופת גמל מרכזית לקצבה; ואלה הגופים:






(1)	בנק ישראל;






(2)	המוסד לביטוח לאומי;






(3)	הרשות לשיקום האסיר, כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג–1983 ס"ח התשמ"ג, עמ' 49.;






(4)	יד יצחק בן–צבי, כמשמעותה בחוק יד יצחק בן–צבי, התשכ"ט–1969 ס"ח התשכ"ט, עמ' 192.;






(5)	מע"צ – חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ; 






(6)	רשות העתיקות, כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט–1989 ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.;






(7)	רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 106.;






(8)	רשות ניירות ערך, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.; 






(9)	שירות התעסוקה, כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959;






(10)	גוף אחר שתשלומי הקצבה בעד עובדיו משולמים באמצעות המדינה, ושקבע שר האוצר, בהודעה שתפורסם ברשומות.





(ב)	כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף קטן (א), ושנמשך בידי המעביד, שלא באמצעות הוראה לתשלום של אותו סכום לעובדו, לנושא משרה או לשאיריו, יופקד בחשבון בנק נפרד שהמעביד יפתח למטרה זו בלבד ואשר לא יופקדו בו כספים אחרים זולת הסכומים האמורים (בפרק זה – החשבון הנפרד).";


(4)	בסעיף 93, במקום "הכספים שבחשבון לא יהיו ניתנים" יבוא "כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף 92(א), או בחשבון הנפרד, לא יהיה ניתן", במקום "בשל תביעה" יבוא "על כספים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו" ואחרי "לפי הענין," יבוא "ושנמצאים בחשבון הנפרד, בשל תביעה של העובד או של נושא המשרה".
חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 
ו-2004) – תחילה
16.
תחילתם של סעיפים 92 ו-93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, כנוסחם בסעיף 15(3) ו-(4) לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) (בסעיף זה – יום התחילה), ואולם בקרן שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אישרה לפני יום התחילה כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או כקופת גמל מרכזית לקצבה, ניתן יהיה לנהל את התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל לפני יום התחילה, ואם התשלומים נוהלו כאמור – יחול סעיף 93 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל כנוסחו בסעיף 15(4) לחוק זה.
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
[מס' 2]
17.
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשס"ו, עמ' 281. –


(1)	בסעיף 1, אחרי ההגדרה "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה" יבוא:



""קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית" – קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית-מעביד;";


(2)	בסעיף 13(א), ברישה, אחרי "לדמי מחלה" יבוא "כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית";


(3)	בסעיף 21, אחרי "עבור פיצויים" יבוא "ולענין קופת גמל מרכזית – לפי תשלומי עמית-מעביד בעד כל אחד מעובדיו".



פרק ו': תקשורת 
תיקון חוק התקשורת 
(בזק ושידורים) [מס' 36] ותחילה
18.
(א)	בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ז, עמ' 26. –



(1)	בסעיף 1 –




(א)	בהגדרה "אישור סוג", במקום "אישור שנתן השר לפי חוק זה" יבוא "אישור שניתן לפי חוק זה" ובסופה יבוא "לרבות אישור כאמור המעיד על כך שציוד הקצה שלגביו ניתן האישור תואם במאפייניו העיקריים דגם של ציוד קצה שלגביו ניתן אישור סוג קודם";




(ב)	אחרי ההגדרה "מסר בזק" יבוא: 





""מעבדה חיצונית" – מעבדה שאינה של משרד התקשורת, העוסקת בעריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה;";



(2)	בסעיף 4א –




(א)	בכותרת השוליים, במקום "מתן" יבוא "הסמכה והרשאה של מעבדות חיצוניות ומתן";




(ב)	במקום סעיף קטן (א) יבוא:





"(א)	השר רשאי להסמיך מעבדה חיצונית, שהתקיימו לגביה התנאים שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1א), לערוך בדיקות ומדידות של ציוד קצה, לצורך מתן אישור סוג, דרך כלל או לגבי סוגים של ציוד קצה או ענינים מסוימים, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג) (בסעיף זה – מעבדה חיצונית מוסמכת).





(א1)	השר רשאי ליתן למעבדה חיצונית מוסמכת, שהתקיימו לגביה התנאים שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1ב), הרשאה לתת אישורי סוג לגבי סוגים של ציוד קצה, כפי שיורה, בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) 
או (ג) (בסעיף זה – מעבדה חיצונית מורשית).





(א2)	מעבדה חיצונית המבקשת לקבל הסמכה לפי הוראות סעיף קטן (א) או מעבדה חיצונית מוסמכת המבקשת לקבל הרשאה לפי הוראות סעיף קטן (א1), תגיש לשר בקשה בכתב לקבלת ההסמכה או ההרשאה כאמור; השר רשאי לאשר את הבקשה, להתנות את אישורו בתנאים שיש לקיימם לפני מתן ההסמכה או ההרשאה או לאחריו, או לדחות את הבקשה תוך מתן נימוקים לדחייה.





(א3)	הודעה על הסמכת מעבדה חיצונית או על מתן הרשאה למעבדה חיצונית מוסמכת, לפי סעיף זה, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התקשורת.





(א4)	השר רשאי לשנות תנאי מתנאי הסמכה או הרשאה שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), וכן רשאי הוא לבטל הסמכה או הרשאה כאמור או להתלותה לתקופה שיורה, אם מצא כי המעבדה החיצונית אינה עומדת בתנאים שנקבעו למתן ההסמכה או ההרשאה, או כי הפרה תנאי מתנאי ההסמכה או ההרשאה, או הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד3) או סעיף 53א(א)(1) או (2), או (ג), החלות עליה.";




(ג)	בסעיף קטן (ב), במקום "לשר" יבוא "למעבדה חיצונית מורשית", במקום "כפי שיקבע השר" יבוא "כפי שייקבע בתקנות או בנוהל לפי סעיף 53א(א) או (ג)";




(ד)	בסעיף קטן (ג), ברישה, במקום "שהשר שקל ובדק" יבוא "שהמעבדה החיצונית המורשית שקלה ובדקה";




(ה)	בסעיף קטן (ד), במקום "השר רשאי" יבוא "מעבדה חיצונית מורשית רשאית", במקום "אישורו" יבוא "אישורה", במקום "לפני שיינתן אישור סוג" יבוא "לפני מתן אישור הסוג או לאחריו", המילים "או להוסיף באישור תנאים אחרי שניתן," – יימחקו, ובסופו יבוא "והכל בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 53א(א)(1) או (ג)"; 




(ו)	אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:





"(ד1)	לא הסמיך השר מעבדה חיצונית לעריכת בדיקות ומדידות של ציוד קצה לפי סעיף קטן (א) או לא נתן הרשאה למעבדה חיצונית לתת אישורי סוג לפי סעיף קטן (א1), בין בכלל ובין לגבי סוג מסוים של ציוד קצה, רשאי השר לתת אישורי סוג, דרך כלל או לגבי ציוד קצה שלא ניתנה לגביו הסמכה או הרשאה כאמור, לפי הענין, בהתאם להוראות שנקבעו לענין זה לפי סעיף 53א, ורשאי הוא לעשות כן גם לגבי סוגים של ציוד קצה שניתנה לגביהם הסמכה או הרשאה כאמור אם התקיימו טעמים המצדיקים זאת, והכל מטעמים שיירשמו; הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי מתן אישור סוג בידי השר לפי סעיף קטן זה.





(ד2)	ניתן אישור סוג בידי מעבדה חיצונית מורשית, רשאי השר לבטלו אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו המצדיקים זאת.





(ד3)	השר רשאי לקבוע בצו תנאים למתן פטור מאישור סוג לסוגים מסוימים של ציוד קצה, כפי שיקבע.





(ד4)	השר ימנה עובד מבין עובדי משרדו שיפקח על פעולתן של מעבדה חיצונית מוסמכת ושל מעבדה חיצונית מורשית, ושיהיה רשאי לקבוע נהלים לפעולתן של מעבדות כאמור; נהלים כאמור יובאו לידיעתן של המעבדות בדרך שהמנהל הכללי של משרד התקשורת ימצא לנכון ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת.";



(3)	בסעיף 37א –




(א)	אחרי ההגדרה "בעל הרשיון" יבוא:





""הכנסה שנתית" – סך ההכנסות של בעל הרישיון או של מי שפועל מכוח היתר כללי, לפי הענין, בשנת הכספים שקדמה לשנה שבה אירעה ההפרה אשר בשלה הוחלט להטיל עיצום כספי בהתאם לדוח הכספי השנתי שלו לשנת הכספים האמורה;";




(ב)	אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:





""הסכום הבסיסי" –





(1)	לענין בעל רישיון או מי שפועל מכוח היתר כללי שהכנסתו השנתית אינה עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, בתוספת 1.45% מהכנסתו השנתית;





(2)	לענין בעל רישיון או מי שפועל מכוח היתר כללי שהכנסתו השנתית עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, בתוספת 0.25% מהכנסתו השנתית;";



(4)	בסעיף 37ב –




(א)	בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "בשיעור פי עשרים וחמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין" יבוא "בגובה הסכום הבסיסי"; 




(ב)	במקום סעיף קטן (ב1) יבוא:





"(ב1)	היה למנהל יסוד סביר להניח כי מי שפועל מכוח היתר כללי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בגובה הסכום הבסיסי:






(1)	הפר צו, תקנה, קביעה, כלל או הוראה כאמור בפסקאות (1) עד (3) או (5) של סעיף קטן (ב), שנקבעו או ניתנו לפי הסעיפים המפורטים באותן פסקאות שהוראותיהם הוחלו בסעיף 4א1(ה);






(2)	הפר תנאי מתנאי ההיתר הכללי.





(ב2)	על אף האמור בסעיף קטנים (ב) ו-(ב1) לענין גובה העיצום הכספי, גובה העיצום הכספי שיוטל על בעל רישיון או על מי שפועל מכוח היתר כללי, לפי הענין, שעשה אחד מאלה, יהיה 2% מהסכום הבסיסי, ובלבד שלא יפחת מסכום שהוא פי שבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:






(1)	לא הגיש דוח תקופתי או אישור תקופתי במועד שנקבע לכך בתקנות לפי סעיף 12, או בהוראות שנקבעו לענין זה ברישיונו או בהיתר הכללי שהוא פועל מכוחו;






(2)	לא הגיש במועד שנקבע לכך דוח, מסמך או ידיעה, לפי דרישה פרטנית מכוח תקנות לפי סעיף 12, או מכוח הוראות שנקבעו לענין זה ברישיונו או בהיתר הכללי שהוא פועל מכוחו; 






(3)	לא קיים בדיקות תקופתיות של רשת הבזק הציבורית שלו או של מיתקני הבזק שלו, במועדים שנקבעו לענין זה ברישיונו או בהיתר הכללי שהוא פועל מכוחו;






(4)	לא רשם ביומן התחזוקה את פרטי התקלות והבדיקות ברשת הבזק הציבורית שלו או במיתקני הבזק שלו, בהתאם להוראות שנקבעו לענין זה ברישיונו או בהיתר הכללי שהוא פועל מכוחו.";



(5)	אחרי סעיף 37ב1 יבוא:



"סמכות המנהל להפחית עיצום כספי המוטל על בעל רישיון או על מי שפועל מכוח היתר כללי 
37ב2.
המנהל רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 37ב(ב), (ב1) או (ב2), בסכום השווה ל-15% מהסכום הבסיסי – בהתקיים אחד מאלה, או בסכום השווה ל-30% מהסכום הבסיסי בהתקיים שניים אלה:







(1)	בעל הרישיון או מי שפועל מכוח היתר כללי, לפי הענין, שיתף פעולה עם המנהל בגילוי ההפרה ותוצאותיה, לרבות בדרך של מסירת מלוא המידע והנתונים על אודות ההפרה, גורמיה, היקפה ותוצאותיה, הכל כפי שהורה המנהל;







(2)	בעל הרישיון או מי שפועל מכוח היתר כללי, לפי הענין, נקט פעולות להפסקת ההפרה או לצמצום היקפה או תוצאותיה, כפי שהורה המנהל.";



(6)	בסעיף 37ג(א), במקום "(ב1)" יבוא "(ב1), (ב2)";



(7)	סעיף 37ח – בטל;



(8)	בסעיף 53א –




(א)	בסעיף קטן (א) –





(1)	בפסקה (1), הסיפה החל במילים "לרבות באמצעות" – תימחק;





(2)	אחרי פסקה (1) יבוא:






"(1א)	תנאים להסמכת מעבדה חיצונית לערוך בדיקות ומדידות כאמור בפסקה (1);






(1ב)	תנאים למתן הרשאה למעבדה חיצונית לתת אישורי סוג;";





(3)	בפסקה (2), במקום "התשלומים" יבוא "תשלומים או תשלומים מרביים" ואחרי "ומדידות" יבוא "או בעד מתן אישור סוג";




(ב)	בסופו יבוא:





"(ג)	על אף הוראות סעיף קטן (א) רישה, הוראות בדבר הענינים המנויים בפסקאות (1), (3) ו-(4) של הסעיף הקטן האמור יכול שייקבעו בנוהל בידי המנהל הכללי של משרד התקשורת; הוראות שנקבעו בידי המנהל כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת ואין חובה לפרסמן ברשומות."


(ב)	תחילתם של סעיפים 37א, 37ב, 37ב2, 37ג, ו-37ח לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982, כנוסחם בסעיף קטן (א)(3) עד (7), ביום פרסומו של חוק זה. 
תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים 
[מס' 25] ותחילה
19.
(א)	בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ו, עמ' 280., בתוספת הראשונה, אחרי פרט 31 יבוא:



"32.	עיצומים כספיים –




(1)	החלטה של המנהל או של יושב ראש המועצה לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982."


(ב)	תחילתו של פרט 32 לתוספת הראשונה בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס–2000, כנוסחו בסעיף קטן (א), ביום פרסומו של חוק זה. 






פרק ז': מסים
תיקון פקודת
מס הכנסה
[מס' 154]
20.
בפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ז, עמ' 44. – 


(1)	בסעיף 28(ב), אחרי "הכנסתו החייבת" יבוא "של אותו אדם", במקום "ובלבד" יבוא "או שיקוזז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם, באותן השנים, לפי סעיף 2(2) בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, והכל ובלבד" ובמקום "שלאחריה" יבוא "שלאחריה:



(1)	לאותו אדם לא היתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז;



(2)	אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז;



(3)	מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית כמשמעותה בסעיף 64, מחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א או מחברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1(א)";


(2)	בסעיף 46(א), במקום הקטע החל במילים "או על" עד המילה "שביניהם" יבוא "או על 4,000,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם";


(3)	בסעיף 147(א)(2), במקום "או 217 עד 220" יבוא "217 עד 220 או לפי סעיפים 117(ב)(1), או (3) עד (8), 117(ב2) או 117א לחוק מס ערך מוסף" ואחרי "סעיף 221" יבוא "או לפי סעיף 121 לחוק מס ערך מוסף";


(4)	בסעיף 180(ב)(2), במקום "יעלה ב-40% לפחות על" יבוא "יעלה ב-20% לפחות או ב-500,000 שקלים חדשים לפחות, לפי הנמוך מביניהם, על".
המס החל על סיווג של עתודה לסיכונים מיוחדים כהון עצמי – הוראת שעה
21.
(א)	על אף הוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה – הפקודה), בשנת המס 2007 יהא פטור ממס סיווגו כהון עצמי של 0.17% מהסכום בסיכון הקיים למבטח ישראלי, אשר היה רשום כעתודה לסיכונים מיוחדים בדוח לשנת המס 2006 שהגיש המבטח לפי סעיף 131 לפקודה.


(ב)	יתרת סכום העתודה לסיכונים מיוחדים תסווג כהון עצמי בשנות המס 2007 עד 2010, בחלקים שווים, והסכום המחולק ימוסה בכל אחת מהשנים האמורות בהתאם להוראות סעיף 3(ב)(1) לפקודה. 


(ג)	בסעיף זה – 


"הסכום בסיכון" – סכום שהמפקח על הביטוח אישר למבטח ישראלי כסכום בסיכון; 


"המפקח על הביטוח" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הפיקוח על הביטוח;


"חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 208.;


"מבטח ישראלי" – מי שקיבל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח.
פקודת מס הכנסה – תחולה
22.
סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, יחול על הפסד מעסק או ממשלח יד שנוצר בשנת המס 2007 ואילך.
תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147)
[מס' 2]
23.
בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ' 766; התשס"ו, עמ' 307., בסעיף 78, בכל מקום, במקום "י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" יבוא "כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)".
תיקון חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה)
[מס' 12]
24.
בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן–1990 ס"ח התש"ן, עמ' 148; התשס"ד, עמ' 447. – 


(1)	בשם החוק, המילים "(הוראת שעה)" – יימחקו;


(2)	בסעיף 2(א), במקום הקטע החל במילים "בסכום כולל" עד המילים "(להלן – התקרה)" יבוא "בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן – התקרה)"; 


(3)	בסעיף 7, הסיפה החל במילים "וסיומה ביום" – תימחק.
תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) 
[מס' 12]
25.
בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003 ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשס"ז, עמ' ..., בסעיף 45(א), במקום "8%" יבוא "10%" והסיפה החל במילים "ואולם בשנת המס 2006" – תימחק.
תיקון חוק מס קניה (טובין ושירותים)
[מס' 18]
26.
בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב–1952 ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשס"ה, עמ' 123. – 


(1)	בסעיף 3(א), אחרי "ומוצריהם –" יבוא "ממחירם הסיטוני או"; 


(2)	בסעיף 4ב, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:



"(א1)	על אף האמור בסעיף קטן (א), שר האוצר רשאי לקבוע כי מחירם הסיטוני של טבק ומוצריו ביבוא יהיה המחיר כאמור בסעיפים 4 או 4א, ואולם רשאי הוא לקבוע מועד לקביעת המחיר השונה מהמועד הקבוע באותם סעיפים; קבע שר האוצר כאמור, יקבע את דרכי הדיווח על המחיר הסיטוני ומועדי הדיווח."
תיקון חוק מס
ערך מוסף
[מס' 31]
27.
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975 ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ה, עמ' 814. – 


(1)	בסעיף 38(ג) –



(א)	הרישה עד המילים "מיום הוצאת החשבונית;" תסומן כפסקה (1), ובה, בסופה יבוא "השר רשאי לקבוע כי תנאי נוסף לניכוי כאמור הוא אישור מאת המנהל בדבר הכנסת הטובין מהאזור ומשטחי עזה ויריחו לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 129א";



(ב)	הסיפה החל במילים "מס שנוכה" תסומן כפסקה (2), ובה, אחרי "כאמור" יבוא "בפסקה (1)";


(2)	אחרי סעיף 129 יבוא:



"פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם מהאזור ומשטחי עזה ויריחו
129א.
לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון, להורות על מקומות שבהם תותר הכנסה של טובין לאזור ולשטחי עזה ויריחו והוצאתם מהם ועל הימים והשעות שבהם תותר הכנסה או הוצאה כאמור, וכן להורות כי יידרש אישור מאת המנהל, בדרך שיקבע, על כך שהטובין הוכנסו או הוצאו בהתאם להוראות כאמור; הוראה לפי סעיף זה יכול שתהיה כללית או לסוגים של טובין." 
תיקון חוק הבלו 
על הדלק
[מס' 6]
28.
בחוק הבלו על דלק, התשי"ח–1958 ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשס"ו, עמ' 580. –


(1)	אחרי סעיף 22 יבוא: 



"פיקוח על הכנסת דלק והוצאתו מהאזור ומשטחי עזה ויריחו
22א.
לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון, להורות על מקומות שבהם תותר הכנסה של דלק לאזור ולשטחי עזה ויריחו והוצאתו מהם ועל הימים והשעות שבהם תותר הכנסה או הוצאה כאמור, וכן להורות כי יידרש אישור מאת המנהל, בדרך שיקבע, על כך שהדלק הוכנס או הוצא בהתאם להוראות כאמור; הוראה לפי סעיף זה יכול שתהיה כללית או לסוגים של דלק; לענין סעיף זה, "האזור" ו"שטחי עזה ויריחו" – כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו– 1975.";


(2)	בסעיף 25א, אחרי סעיף קטן (ב2) יבוא: 



"(ב3)	היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הכניס דלק לאזור או לשטחי עזה ויריחו או הוציאו מהם, בניגוד להוראות לפי סעיף 22א, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הבלו החל על אותו דלק." 
תיקון חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992
[מס' 10]
29.
בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשס"ו, עמ' 315., בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:


"(ה)	על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין, בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס לא תובא בחשבון קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ו, עמ' 386. ולא יראו בה הכנסה, וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין."
תיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)
[מס' 15]
30.
בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשס"ו, עמ' 317., בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (7) יבוא:


"(8)	מדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל ששר החינוך אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית לפי הוראות סעיף קטן זה; לענין פסקה זו, "מבחנים לצורך תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60., לתמיכה במדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי ארץ ישראל."



פרק ח': מסים (גביה)
תיקון חוק כלי היריה
[מס' 14]
31.
בחוק כלי היריה, התש"ט–1949 ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשס"ד, עמ' 397., בסעיף 21(ג), בסופו יבוא "על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה) חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.".
תיקון חוק
עובדים זרים
[מס' 9]
32. 
בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשס"ז, עמ' .... . –


(1)	בסעיף 1י, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:



"(ה)	על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה) כאילו היו מס, וניתן לגבותן גם בדרך של תובענה אזרחית.";


(2)	בסעיף 1י1, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:



"(ח)	על גביית דמי היתר לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס, וניתן לגבותם גם בדרך של תובענה אזרחית."
תיקון חוק המים
[מס' 23]
33.
בחוק המים, התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331., בסעיף 159(ב), בסופו יבוא "על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)".
תיקון חוק החברות
[מס' 5]
34.
בחוק החברות, התשנ"ט–1999 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ו, עמ' 280., בסעיף 44, בפסקה (6), בסופה יבוא "על גביית אגרות לפי פסקה זו תחול פקודת המסים (גביה)".
תיקון חוק העמותות
[מס' 9]
35.
בחוק העמותות, התש"ם–1980 ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשס"ו, עמ' 232., בסעיף 66(א), בפסקה (1), בסופה יבוא "על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)".
תיקון פקודת מחלות בעלי חיים 
[מס' 5]
36.
בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשס"ה, עמ' 716., בסעיף 23, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:


"(ב)	על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)"
פרק ח' – תחילה 
37.
תחילתם של סעיפים אלה ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007):


(1)	סעיף 21(ג) לחוק כלי היריה, התש"ט–1949 כנוסחו בסעיף 31 לחוק זה;


(2)	סעיפים 1י(ה) ו-1י1(ח) לחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 כנוסחם בסעיף 32 לחוק זה; 


(3)	סעיף 159(ב) לחוק המים, התשי"ט–1959 כנוסחו בסעיף 33 לחוק זה;


(4)	סעיף 44(6) לחוק החברות, התשנ"ט–1999 כנוסחו בסעיף 34 לחוק זה;


(5)	סעיף 66(א)(1) לחוק העמותות, התש"ם–1980 כנוסחו בסעיף 35 לחוק זה;


(6)	סעיף 23(ב) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985 כנוסחו בסעיף 36 לחוק זה.



פרק ט': מים
תיקון חוק המים
[מס' 24]
38.
בחוק המים, התשי"ט– 1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ז, עמ' .... (בפרק זה – חוק המים) – 


(1)	בסעיף 20כה(א)(3), אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" ואחרי "התוספת" יבוא "הראשונה"; 


(2)	בסעיף 116 – 



(א)	במקום סעיף קטן (א) יבוא:




"(א)	מפיקי מים ישלמו היטל לאוצר המדינה, בהתאם להוראות התוספת השניה (בחוק זה – היטל הפקה).";



(ב)	בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "והכל כפי שנקבע בתוספת השניה"; 



(ג)	בסעיף קטן (ד), במקום "בטרם ייקבע היטל הפקה, תינתן" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאית לשנות, בכללים, את התוספת השניה, לאחר שנתנה" ובמקום "יחול ההיטל" יבוא "יחול השינוי כאמור"; 


(3)	בתוספת, במקום הכותרת יבוא: 



"תוספת ראשונה
(סעיף 20כה(א)(3))";


(4)	אחרי התוספת הראשונה יבוא: 



"תוספת שניה
(סעיף 116)



הגדרות
1.	בתוספת זו – 






"אזור מנותק" – כל אחד מאלה:







(1)	אזור עמק חרוד;







(2)	אזור עמק בית שאן; 







(3)	אזור בקעת הירדן;







(4)	אזור ים המלח והערבה;







(5)	כל אזור אחר שהספקת מים שפירים אליו מתבצעת באמצעות הפקה באותו אזור ושההפקה כאמור אינה משפיעה על מקור מים באזורים אחרים ואשר מנהל הרשות הממשלתית הכריז עליו בהודעה ברשומות;






"אזור מערכת המים הארצית" – כל אזור שאינו אזור מנותק או אזור סובב כנרת;






"אזור סובב כנרת" – כל אחד מאלה: 







(1)	תחום המועצה המקומית מגדל; 







(2)	תחום עירית טבריה; 







(3)	תחום המועצה האזורית עמק הירדן; 







(4)	אזור בקעת יבנאל;







(5)	אזור רמת הגולן; 







(6)	אזור הגליל העליון; 







(7)	כל אזור אחר שמנהל הרשות הממשלתית הכריז עליו ברשומות;






"כמות מים לחישוב היטלים לחקלאות" – כמות המים השפירים שהקצה מנהל הרשות הממשלתית ברישיון ההפקה של מפיק מים, למטרת חקלאות, בשנת הרישוי 1989, לרבות כל השינויים שנעשו בה כדין מאז, ולענין מפיק מים שהוקצתה לו לראשונה כמות כאמור לאחר שנת הרישוי 1989 – יראו לגביו את כמות המים לחישוב היטלים לחקלאות ככמות המים כאמור שהוקצתה לו לראשונה לאחר שנת הרישוי 1989, לרבות כל השינויים שנעשו בה כדין מאז; 






"מפיק עירוני" – מפיק מים שפירים שכמות המים השפירים שהוקצתה לו למטרות צריכה ביתית ותעשיה, במועד מתן רישיון ההפקה, ובהתאם לקבוע בו, עולה על הגבוה מבין אלה: 100,000 מטרים מעוקבים בשנה או כמות מים לחישוב היטלים לחקלאות שלו, אם ישנה, ושהוגדר "מפיק עירוני" ברישיון ההפקה, למעט מפיק מים שכמות המים הכוללת שהוקצתה לו להפקה במועד מתן רישיון ההפקה, ובהתאם לקבוע בו, עולה על 100 מיליון מטרים מעוקבים בשנה; 






"מצב הידרולוגי" – מצב מקורות המים באזור מנותק או באזור סובב כנרת, בשנה מסוימת, בהתאם להודעה שפורסמה לפי סעיף 2 לתוספת זו; 






"עונת צריכת החורף" – התקופה שתחילתה ב-1 בדצמבר של כל שנה וסיומה ב-31 במרס של השנה שאחריה; ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית לקבוע, לגבי שנה מסוימת, בהודעה שתפורסם ברשומות, כי עונת צריכת החורף לגבי תקופה כאמור תהיה למשך תקופה קצרה יותר, אם שוכנע כי תנאים הנוגעים למשק המים מחייבים זאת. 



פרסום הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת
2.
(א)	לא יאוחר מ-15 באפריל בכל שנה, יפרסם מנהל הרשות הממשלתית ברשומות, הודעה על המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור סובב כנרת, לגבי השנה שתחילתה ב-1 בינואר שקדם לפרסום, לפי הסיווג "טוב", "ממוצע" או "גרוע"; הודעה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית ויכול שתקדים את הפרסום ברשומות. 







(ב)	סיווג המצב ההידרולוגי כאמור בסעיף קטן (א), לענין אזור סובב כנרת, יהיה בהתאם למפורט להלן, בהתבסס על הנתונים בדבר מפלס הכנרת ושפיעת מעיינות הדן בשבוע האחרון של חודש מרס בכל שנה: 








(1)	כאשר מפלס הכנרת גבוה מ-210.20 מטרים מתחת לפני הים ושפיעת מעיינות הדן גבוהה מ-9 מטרים מעוקבים לשניה – מצב הידרולוגי טוב;








(2)	כאשר מפלס הכנרת נמוך מ-211.60 מטרים מתחת לפני הים או ששפיעת מעיינות הדן נמוכה מ-8 מטרים מעוקבים לשניה – מצב הידרולוגי גרוע; 








(3)	בכל מקרה אחר – מצב הידרולוגי ממוצע.



היטל על הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשיה באזור מערכת המים הארצית
3.
(א)	בסעיף זה –







"הפקה אחידה" – הפקת מים שפירים בידי מפיק שאינו מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, שאינה הפקה חורגת; 







"הפקה חורגת" – הפקת מים שפירים בידי כל מפיק, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות העולה על כמות המים שהוקצתה לאותה מטרה ברישיון ההפקה של המפיק; 







"הפקת חורף" – הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בעונת צריכת החורף; 







"הפקת עידוד" – הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, שלא בעונת צריכת החורף, בכמות העולה על כמות המים שהיתה מופקת בידי אותו מפיק בהפקת שימור, ובלבד שאינה הפקה חורגת;







"הפקת שימור" – הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, שלא בעונת צריכת החורף, ובכמות שאינה עולה על כמות המים המתקבלת ממכפלת כושר ההפקה הפעיל של המפיק ב-1,000 שעות ובלבד שאינה הפקה חורגת; 







"כושר הפקה פעיל" – סך כל הספיקות המוכרות לקידוח של מפיק עירוני, כפי שהובא לידיעתו בהודעה מאת מנהל הרשות הממשלתית; 







"ספיקה מוכרת לקידוח" – הספיקה לשעה של קידוח פעיל המשמש להפקת מים שפירים למטרות צריכה ביתית או תעשיה, המחושבת לפי הספיקה כפי שמופיעה בתעודת רישום של קידוח או לפי הספיקה בפועל, לפי הספיקה הנמוכה מביניהן; לענין זה, "תעודת רישום", של קידוח – כמשמעותה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 84.. 







(ב)	החל ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים למטרות צריכה ביתית או תעשיה, באזור מערכת המים הארצית, היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין: 







סוג ההפקה
היטל ההפקה
(בשקלים חדשים
למטר מעוקב)







הפקת שימור
0.30







הפקת עידוד
2.00







הפקה חורגת
2.85







הפקת חורף
2.85







הפקה אחידה
1.70.







(ג)	היטלי ההפקה שבסעיף קטן (ב) יעודכנו, בסכום השווה לסכום שבו שונה או עודכן התעריף לדמי מים לצריכה ביתית המסופקים מאת מקורות לפי סעיפים 112(א) או 112א, במועדים שבהם שונה או עודכן התעריף כאמור, ולא יחולו לענין היטלי ההפקה האמורים הוראות סעיף 116(ג); לענין זה, "מקורות" – מקורות חברת מים בע"מ, המספקת מים על פי רישיון הפקה, בין אם הפיקה אותם בעצמה ובין אם קיבלה אותם מספק אחר. 







(ד)	מנהל הרשות הממשלתית יפרסם ברשומות הודעה על היטלי ההפקה שעודכנו לפי סעיף קטן (ג).



היטל על הפקה למטרת חקלאות באזור מערכת המים הארצית והיטל על הפקה לכל המטרות באזור מנותק או באזור סובב כנרת
4.	החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים למטרת חקלאות באזור מערכת המים הארצית, או בעד הפקת מים שפירים למטרות צריכה ביתית, תעשיה או חקלאות באזור מנותק או באזור סובב כנרת, היטל הפקה בסכום המתקבל ממכפלה של היטל הבסיס המפורט בלוח 1, לפי האזור שממנו הוא מפיק את המים השפירים כאמור באותו לוח, במקדמים כמפורט בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, לפי הענין:







(1)	במקדם הקבוע בלוח 2 – לגבי כל אחד מהאזורים, בהתאם לסוג ההפקה המפורט לצדו; 







(2)	במקדם הקבוע בלוח 3 – לגבי אזור מנותק או אזור סובב כנרת, בהתאם למצב ההידרולוגי באזור זה באותה שנה כפי שפורסם לפי סעיף 2 לתוספת זו ובהתאם למקור המים המפורט לצדו;







(3)	במקדם הקבוע בלוח 4 – לגבי מים שפירים עיליים, בכל אחד מהאזורים, בהתאם למקום ההפקה של אותם מים: 







לוח 1
היטל בסיס 
(בכל אחד מהאזורים)







האזור
היטל בסיס
(בשקלים חדשים
למטר מעוקב)







אזור מנותק
0.05







אזור סובב כנרת
0.25







אזור מערכת המים הארצית
0.50









לוח 2
מקדם בהתאם לסוג ההפקה
(בכל אחד מהאזורים)








המקדם







סוג ההפקה
אזור מנותק 

אזור סובב כנרת
אזור מערכת המים







הפקה למטרות חקלאות
הפקה ראשונה
0.4
0.4
0.4








הפקה נוספת
1.0
1.0
2.2








הפקה משלימה
1.6
1.6
2.8







הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשיה
1.0
1.0








בלוח זה –







"הפקה משלימה" – הפקת מים שפירים בידי כל מפיק, למטרת חקלאות, בכמות העולה על כמות המים שהיתה מופקת בידי אותו מפיק בהפקה נוספת; 







"הפקה נוספת" – הפקת מים שפירים בידי כל מפיק, למטרת חקלאות, בכמות העולה על כמות המים המופקת בהפקה ראשונה, ובלבד שאינה עולה על הנמוך מבין אלה: 80 אחוזים מכמות מים לחישוב היטלים לחקלאות של המפיק או כמות המים המוקצית ברישיון ההפקה של המפיק למטרה זו; 







"הפקה ראשונה" – הפקת מים שפירים בידי כל מפיק, למטרת חקלאות, בכמות שאינה עולה על הכמות הגבוהה מבין אלה: 50 אחוזים מכמות מים לחישוב היטלים לחקלאות של המפיק, או כמות מים שפירים בסיסית, ובלבד שאינה עולה על כמות המים המוקצית ברישיון ההפקה של המפיק למטרת חקלאות; 







"יישוב מתוכנן" – יישוב הכלול ברשימה המופקדת במשרדי הרשות הממשלתית והכוללת יישובים ששר החקלאות ופיתוח הכפר הכיר בהם כיישובים מתוכננים; 







"כמות מים שפירים בסיסית" – כמות מים שפירים המוקצית ברישיון ההפקה של מפיק מים למטרת חקלאות, ואשר אינה עולה: 








(1)	לענין מפיק מים שהוא יישוב מתוכנן – על 300,000 מטרים מעוקבים בשנה;









(2)	לענין מפיק מים אחר – על 15  אחוזים מכמות מים לחישוב היטלים לחקלאות שלו;











לוח 3
מקדם בהתאם למצב ההידרולוגי ובהתאם למקור המים
(לגבי אזור מנותק ואזור סובב כנרת)







המצב ההידרולוגי
מקור המים
המקדם









אזור מנותק
אזור סובב כנרת







טוב
עיליים
0.2
0.2








אקוויפר
0.2
2.0







ממוצע
עיליים
0.5
0.5








אקוויפר
0.5
0.5







גרוע
עיליים
2.0
2.0








אקוויפר
2.0
0.2















לוח 4
מקדם בהתאם למקום ההפקה
(לגבי מים שפירים עיליים, בכל אחד מהאזורים)








המקדם







מקום ההפקה
אזור מנותק
אזור סובב כנרת
אזור מערכת המים הארצית







הפקה באזור מעלה
8.0
1.8
1.2







הפקה באזור ביניים
0.4
0.8
1.0







הפקה באזור מורד
0
0
0







בלוח זה –







"אזור ביניים" –אזור שלא הוכרז בידי מנהל הרשות הממשלתית כאזור מורד או כאזור מעלה; 







"אזור מורד" – אזור שעליו הכריז מנהל הרשות הממשלתית, בהודעה ברשומות, שהוא "אזור מורד", בהתחשב, בין היתר, בזרימה הטבעית של המים ובמניעת אבדן המים באותו אזור; 







"אזור מעלה" – אזור שעליו הכריז מנהל הרשות הממשלתית, בהודעה ברשומות, שהוא "אזור מעלה", בהתחשב, בין היתר, במידת הקרבה למקור נביעתם של המים, בערכי הטבע והנוף באזור ובאפשרות לצמצום ההפקה באזור; 







"הפקה באזור ביניים" – הפקת מים שפירים, ממיתקני הפקה למים עיליים הממוקמים באזור ביניים ואשר הוגדרו ברישיון ההפקה כמיתקנים המפיקים מים באזור ביניים; 







"הפקה באזור מורד" – הפקת מים שפירים, ממיתקני הפקה למים עיליים הממוקמים באזור מורד ואשר הוגדרו ברישיון ההפקה כמיתקנים המפיקים מים באזור מורד; 







"הפקה באזור מעלה" – הפקת מים שפירים, ממיתקני הפקה למים עיליים הממוקמים באזור מעלה ואשר הוגדרו ברישיון ההפקה כמיתקנים המפיקים מים באזור מעלה. 



היטל על הפקה באזור רמת הגולן
5.	על אף הוראות סעיף 4 לתוספת זו, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) יחולו לענין מאגרי מים המצויים באזור רמת הגולן והמשמשים לאיגום מים שפירים עיליים או מי אקוויפר (בסעיף זה – מאגרי רמת הגולן), ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין: 







(1)	בעד מים שפירים שהופקו ממאגרי רמת הגולן – ישלם מפיק מים היטל הפקה בסכום המתקבל ממכפלה של 0.4 בסכום ההיטל שיש לשלמו בשל הפקת מים שפירים עיליים באזור סובב כנרת לפי סעיף 4 לתוספת זו; 







(2)	בעד מים שפירים שהופקו לשם מילוי מאגרי רמת הגולן, בתקופה שתחילתה ב-15 בנובמבר בכל שנה וסיומה ב-30 באפריל בשנה שאחריה – מפיק המים יהיה פטור מתשלום היטל הפקה.



היטל על הפקה באזור הגליל העליון
6.	על אף הוראות סעיף 4 לתוספת זו, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים עיליים באזור הגליל העליון, היטל הפקה בהתאם למטרות המים, כמפורט להלן: 







(1)	למטרת חקלאות – 25.89 אגורות למטר מעוקב; 







(2)	למטרות צריכה ביתית או תעשיה – 86.14 אגורות למטר מעוקב.



היטל על הפקה במקרים מיוחדים
7.	על אף הוראות סעיפים 3 עד 6, החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים כמפורט בפסקאות (1) עד (5), את ההיטלים הקבועים באותן פסקאות: 







(1)	בעד הפקת מים שפירים שלפי תנאי רישיון ההפקה נועדו להשקיית אדמות הכבול – 1.26 אגורות למטר מעוקב – למפיק שעמד בתנאי הרישיון, או היטל הפקה כאמור בסעיף 6(1) לתוספת זו– למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון; 







(2)	בעד הפקת טיוב – היטל בשיעור מתוך סכום ההיטל הקובע, כפי שפרסם מנהל הרשות הממשלתית בהודעה ברשומות, ובלבד שסכום ההיטל בעד הפקת טיוב, למעט בעד הפקה כאמור בעונת צריכת החורף, לא יעלה על מחצית ההיטל הקובע; מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפרסם ברשומות שיעורים שונים לסוגים שונים של הפקות טיוב; בפסקה זו –







"הפקת טיוב" – הפקת מים שפירים שמביאה לטיוב מקור המים או שמליחותם עולה על 400 מיליגרם כלוריד לליטר ושהוגדרה ברישיון ההפקה כהפקת טיוב;







"היטל קובע" – ההיטל שהיה מוטל בעד הפקה אילולא הוגדרה כהפקת טיוב;







(3)	בעד הפקת מים שפירים עיליים ממיתקני הפקה שלגביהם קבע מנהל הרשות הממשלתית, בהודעה שפרסם ברשומות, כי אם לא יופקו באמצעותם מים כאמור יביא הדבר להמלחת המים או לפגיעה דומה באיכותם, באופן שלא יהיה ניתן להשתמש בהם, בעלות סבירה, למטרות שהוגדרו ברישיון ההפקה – יהיה מפיק המים פטור מתשלום היטל הפקה, ובלבד שיזרים מים חלופיים, בכמות ובאיכות כפי שהורה מנהל הרשות הממשלתית למקום כפי שהורה, הנמצא בתחום שבו ממוקמים מיתקני ההפקה; 







(4)	בעד הפקת מים שפירים המיועדת לסילוק מים מאקוויפר – היטל בסכום השווה לסכום ההיטל בעד הפקה חורגת כאמור בסעיף 3 לתוספת זו, ולענין הפקה כאמור המסופקת למטרות כמפורט בפסקאות (א) ו-(ב) – היטל מופחת כמפורט באותן פסקאות: 








(א)	למטרות צריכה ביתית או תעשיה – היטל בסכום השווה לסכום ההיטל בעד הפקה אחידה כאמור באותו סעיף; 








(ב)	למטרת חקלאות – היטל בסכום השווה לסכום ההיטל בעד הפקה נוספת כאמור בסעיף 4 לתוספת זו; 







(5)	בעד הפקת מים שפירים מאקוויפר למטרות צריכה ביתית, תעשיה או חקלאות, בידי מי שהחדיר מי שיטפונות לאקוויפר לפי רישיון החדרה שניתן לו – היטל בסכום כפי שפרסם מנהל הרשות הממשלתית, בהודעה ברשומות, שיחול לענין כמות מים שאינה עולה על הכמות שאותה החדיר המפיק לאקוויפר כאמור; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות, בהודעה ברשומות, כי סכום ההיטל לפי פסקה זו יהיה בשיעור כפי שיורה מתוך סכום ההיטל שהיה מוטל בעד אותה הפקה אילולא בוצעה החדרה כאמור." 
חוק המים – הוראות שעה לשנים 2007 ו-2008
39.
(א)	בסעיף זה –


"בסיס 2005" – כמות המים שהופקה בידי מפיק בשנת 2005, בהפקה שאינה הפקת טיוב כהגדרתה בסעיף 7(2) לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, או כמות המים שהוקצתה למפיק, למטרות צריכה ביתית או תעשיה ברישיון ההפקה לשנת 2005, לפי הכמות הנמוכה מביניהן;


"הפקה א'" – הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות שאינה עולה על 70 אחוזים מבסיס 2005; 


"הפקה אחידה" – כהגדרתה בסעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה; 


"הפקה ב'" – כל אחת מאלה: 



(1)	הפקת מים שפירים בידי מפיק עירוני, למטרות צריכה ביתית או תעשיה, בכמות העולה על כמות המים שהיתה מופקת בידי אותו מפיק בהפקה א';



(2)	הפקה חורגת כהגדרתה בסעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה. 


(ב)	על אף הוראות סעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים למטרות צריכה ביתית או תעשיה, באזור מערכת המים הארצית, אשר אינה אחת מהפקות המים המפורטות בסעיף 7 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין: 



סוג ההפקה
היטל ההפקה
(בשקלים חדשים למטר מעוקב)



הפקה א'
0.21



הפקה ב'
2.85



הפקה אחידה
1.00.


(ג)	על אף הוראות סעיף 3 לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, מיום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), ישלם מפיק מים בעד הפקת מים שפירים כאמור בסעיף קטן (ב) היטל הפקה בהתאם לסוג ההפקה כמפורט להלן, לפי הענין: 



סוג ההפקה
היטל ההפקה
(בשקלים חדשים למטר מעוקב)



הפקה א'
0.31



הפקה ב'
2.85



הפקה אחידה
1.07.


(ד)	הוראות סעיף 3(ג) לתוספת השניה לחוק המים, כנוסחו בסעיף 38(4) לחוק זה, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין היטלי ההפקה כאמור בסעיף זה. 
תיקון חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006)
40.
בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו– 2006 ס"ח התשס"ו, עמ' 306.–


(1)	בסעיף 39, פסקה (75) – תימחק;


(2)	בסעיף 42 –



(א)	בסעיף קטן (א), במקום "(ב) עד (ה)" יבוא "(ב) ו-(ה)";



(ב)	סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים;



(ג)	בסעיף קטן (ה), במקום "כ"ז בסיון התשס"ח (30 ביוני 2008) יבוא "י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007)";


(3)	בסעיף 55 –



(א)	בסעיף קטן (ג), במקום "כ"ו בסיון התשס"ח (29 ביוני 2008)" יבוא "י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)";



(ב)	במקום סעיף קטן (ו) יבוא:




"(ו)	מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לחישוב עלות ותעריפים, לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, והיא רשאית להסתמך לענין זה על עבודת ההכנה שנעשתה בידי מועצת הרשות לשירותים ציבוריים עד המועד האמור בסעיף 42(ה) לשם קביעתם של כללים כאמור, לרבות על הצעות ועמדות שהובאו לפני מועצת הרשות לשירותים ציבוריים בענינים האמורים, ובכלל זה לפי סעיף 107 לחוק תאגידי מים וביוב, ויראו הצעות ועמדות כאמור שעליהם הסתמכה מועצת הרשות הממשלתית כאילו הובאו לפניה; מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים כאמור לפני יום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007).";



(ג)	סעיף קטן (ז) – בטל.



פרק י': שונות
תיקון חוק ההגבלים העסקיים
[מס' 10]
41.
בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשס"ו, עמ' 279., אחרי סעיף 3 יבוא:


"הסדרים בין מובילים באוויר
3א.
(א)	על אף האמור בסעיף 3(7), הסדר כאמור באותו סעיף ייחשב כהסדר כובל אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3):







(1)	הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שהם ישראלים;







(2)	הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שאחד מהם לפחות הוא ישראלי ואחד מהם לפחות אינו ישראלי;







(3)	מתקיימים שניים אלה:








(א)	הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שאינם ישראלים ואחד מהם לפחות מקיים פעילות או בעל נציגות בישראל;








(ב)	אחד מעניניו העיקריים של ההסדר הוא תובלה אווירית לישראל או ממנה והכבילות בהסדר נוגעות לפעילות או להימנעות מפעילות בישראל של מי מהצדדים.






(ב)	הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3) לא יחולו לגבי הסדר כאמור באותו סעיף קטן אם ההסדר אושר בידי שר החוץ ושר התחבורה, בהחלטה מנומקת, מטעמים של מניעת פגיעה ממשית 
ביחסי החוץ של ישראל, לרבות יחסי החוץ הכלכליים-מסחריים שלה, או לשם הבטחת רציפות זכויות הטיס בין ישראל למדינות אחרות; אישור כאמור יינתן לאחר התייעצות עם שר האוצר ולאחר שהתקבלה עמדתו של הממונה לענין זה."
תיקון חוק ההגבלים 
העסקיים – 
תחילה
42.
(א)	תחילתו של סעיף 3א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, בתום חודשיים מיום פרסומו ברשומות של פטור סוג, שיקבע הממונה בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק האמור לגבי הסדרים שענינם תובלה בינלאומית באוויר, או ביום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008), לפי המוקדם מביניהם.


(ב)	לא נקבע פטור סוג כאמור בסעיף קטן (א) עד ליום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008) וכל עוד לא נקבע פטור הסוג, ידחה שר האוצר, בצו, את תחילתו של סעיף 3א האמור באותו סעיף קטן בשישה חודשים בכל פעם (בסעיף זה – תקופת דחייה).


(ג)	על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר להימנע מדחייה כאמור באותו סעיף קטן מטעמים מיוחדים, לאחר שנתן למובילים אוויריים ישראליים ולמובילים אוויריים שמקיימים פעילות בישראל או שהם בעלי נציגות בישראל, הזדמנות להשמיע את עמדותיהם.


(ד)	על החלטת שר האוצר בדבר דחייה או הימנעות מדחייה, לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לפי הענין, תפורסם הודעה באתרי האינטרנט של משרד האוצר ושל רשות ההגבלים העסקיים לא יאוחר מיום כ"ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2008) או חודשיים לפני תום כל תקופת דחייה, לפי הענין.
תיקון חוק משק הגז הטבעי
[מס' 4]
43.
בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002 ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשס"ו, עמ' 329. –


(1)	בסעיף 1(ב), במקום "תאשר תעריפים, תקבע אמות מידה" יבוא "תקבע תעריפים ואמות מידה";


(2)	בסעיף 36(א), המילים "בעל הרישיון הנוגע בדבר באישור" – יימחקו ובמקום "ברשיונו" יבוא "ברישיון, ולענין פעילות שהרישיון לגביה ניתן על פי מכרז, תקבע המועצה את התעריפים לפי תנאי המכרז,"; 


(3)	בסעיף 54, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:



"(ב)	על אף האמור בסעיף קטן (א), מערכת ההולכה של מי שקיבל רישיון הולכה לפי סעיף 8, תהיה בבעלות המדינה, אף אם הותקנה בידי אדם אחר; ואולם רשאית המדינה, באישור השרים, להעביר לאחר את הבעלות על מערכת ההולכה כאמור, כולה או חלקה, או זכויות אחרות במערכת ההולכה, כולן או חלקן."
תיקון חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
[מס' 3]
44.
בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ד, עמ' 142., במקום סעיף 23 יבוא:


"תחילה של צו או היתר
23.
(א)	תחילתם של צו או היתר לפי חוק זה יכול שתקדם ליום פרסומם ברשומות, אם הצו או ההיתר, לפי הענין, פורסמו קודם לכן בשני עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית; פורסם צו או היתר בעיתונים כאמור, תהיה תחילתו ביום הפרסום בעיתונים כאמור, ובלבד שהנוסח שפורסם ברשומות יהיה הנוסח המחייב.






(ב)	על אף האמור בסעיף קטן (א), צו אישי או היתר אישי לפי חוק זה יישלח למי שהוא חל עליו ותחילתו תהיה ביום המסירה.






(ג)	תהא זו הגנה טובה לנאשם בהפרת חוק זה אם פעל בתום לב על סמך פרסום בעיתונים, כאמור בסעיף קטן (א)."
תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
[מס' 24]
45.
בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970 ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשס"ו, עמ' 387. (בפרק זה – חוק התגמולים) –


(1)	בסעיף 1 –



(א)	בהגדרה "פגיעת איבה", בפסקה (1), אחרי "לקדם מטרותיהם" יבוא "ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל";



(ב)	בהגדרה "נפגע", במקום פסקה (1) יבוא:




"(1)	תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה; 




(1א)	אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או באזור;




(1ב) 	אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל;";



(ג) 	אחרי ההגדרה "נפגע" יבוא:




""אזור" – כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח;




"תושב ישראל" – תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור, כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח;";


(2)	אחרי סעיף 17ה יבוא:



"הוראות לענין נפגע מפעולת איבה שמטרתה המשנית היא פגיעה בישראל
17ו.
 על אף הוראות סעיפים 3, 4 ו-7, נפגע אדם פגיעת איבה מפעולת איבה שאירעה מחוץ לישראל או לאזור ושמטרתה המשנית היתה פגיעה בישראל, והוא או בן משפחתו זכאים לתגמולים לפי חוק זה וגם לתשלומים לפי דין זר או ממדינת חוץ בעד אותה פגיעת איבה, ישולמו לנפגע או לבן משפחתו תגמולים בסכום ההפרש שבין התשלומים האמורים לבין התגמולים לפי חוק זה; שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות ותנאים לענין התגמולים שישולמו לפי סעיף זה, והוא רשאי להסמיך אדם או גוף אשר יחשב את שיעור התגמולים ולצורך כך יורה על אופן חישוב התגמולים.";


(3)	בסעיף 18א(א) – 



(א)	במקום ""לעם היהודי" ואחרי" יבוא ""לעם היהודי", אחרי";



(ב)	אחרי "בעם היהודי"" יבוא "והמילים "ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל" – יימחקו";



(ג)	הסיפה החל במילים "בסעיף קטן זה" – תימחק.
תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – תחולה
46.
סעיפים 1, 17ו ו-18א לחוק התגמולים, כנוסחם בסעיף 45 לחוק זה, יחולו על פגיעת איבה כהגדרתה בחוק האמור שאירעה ביום פרסומו של חוק זה ואילך.
תיקון חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה )
47.
בחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשס"ו–2006 ס"ח התשס"ו, עמ' 362., בסעיף 1(1), בהגדרה ""שכר מינימום", לחודש" –


(1)	בפסקה (2), במקום "י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007)" יבוא "כ' בכסלו התשס"ח (30 בנובמבר 2007)";


(2)	בפסקה (3), במקום "ט"ו בסיון התשס"ז (1 ביוני 2007)" יבוא "כ"א בכסלו התשס"ח (1 בדצמבר 2007)", ובמקום "ל-3,835.18 שקלים חדשים" יבוא "ל-3,850.18 שקלים חדשים".
תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית
[מס' 8]
48.
בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשס"ה, עמ' 191. –


(1)	בסעיף 5 –



(א)	בפסקה (3), במקום "2005 ואילך" יבוא "2005 עד 2008";



(ב)	אחרי פסקה (3) יבוא: 




"(4)	בשנות התקציב 2009 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1%.";


(2)	בסעיף 6, בכל מקום, במקום "עד 2010" יבוא "ו-2006", ובהגדרה "סכום ההוצאה הממשלתית", במקום "הנקבע" יבוא "לפי הקבוע";


(3)	אחרי סעיף 6 יבוא:


"סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ואילך
6א.
סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" – סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.";


(4)	בסעיף 7 –



(א)	בכותרת השוליים, במקום "לשנת 2005" יבוא "לשנים 2005 ו-2007";



(ב)	בסעיף קטן (ב) –




(1)	ברישה, במקום "בשנת התקציב 2005 יחולו הוראות אלה" יבוא "בשנות התקציב 2005 ו-2007 יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:";




(2)	בפסקה (1), במקום "הממשלה רשאית" יבוא "בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה";




(3)	בפסקה (2), במקום "הממשלה רשאית" יבוא "בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה" ובמקום הסיפה החל במילים "הגידול בסכום ההוצאה" יבוא "ובשנת התקציב 2007 – בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 המחושב לפי סעיף 6, כשהוא צמוד כאמור";



(ג)	אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:




"(ג)	הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2007 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות, למעט לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 ביחס לשנת 2005.";


(5)	אחרי סעיף 7 יבוא:


"הוראת שעה לשנים 2007 ו-2008 – מימון הלחימה בצפון
8.
(א)	על אף הוראות סעיף 6, לשם מימון הוצאות הלחימה בגבול הצפון בחודשים יולי ואוגוסט 2006 והנזקים שנגרמו בשל הלחימה, ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2007 ו-2008, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, כמפורט להלן, לפי הענין:







(1)	בשנת 2007 – בשיעור שלא יעלה על 1.6% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006, המחושב לפי סעיף 6; 







(2)	בשנת 2008 – בשיעור שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007, המחושב לפי סעיף 6א; 






(ב)	הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ו-2008 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות."
תיקון חוק החברות הממשלתיות
[מס' 23]
49.
בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשס"ו, עמ' 352., בסעיף 34, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:


"(א1)	הרשות רשאית להורות, לגבי חברה ממשלתית מסוימת או סוגים של חברות ממשלתיות, בדבר המועדים שבהם יוגשו המסמכים האמורים בסעיף קטן (א)(1) לאישור הדירקטוריון של החברה הממשלתית והמועד האחרון לאישורם של מסמכים כאמור בידי הדירקטוריון."
תיקון חוק ערי ואזורי פיתוח
[מס' 7] ותחולה
50.
(א)	בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 98; התשס"ד, עמ' 147., בסעיף 24, במקום "2007" יבוא "2008".


(ב)	חוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח–1988, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, לא יחול מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ועד יום קבלתו של חוק זה בכנסת.
תיקון חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה)
51.
בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 119; התשס"ד, עמ' 411., בסעיף 5, במקום "בשנת הכספים 1995" יבוא "ביום כ"ח בסיון התשס"ח 
(1 ביולי 2008)".
תיקון חוק התכנון והבניה
[מס' 77]
52.
בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ו, עמ' 325., בסעיף 33א, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:


"(ב1)	הממשלה רשאית להסמיך את שר הבינוי והשיכון, להרחיב, לצמצם או לשנות בצו, על פי המלצת הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן (ג), את גבולותיו של שטח שהממשלה הכריזה עליו בצו הכרזה, כעל מתחם פינוי ובינוי."
תחילה
53.
תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת.






אהוד אולמרט
ראש הממשלה

אברהם הירשזון
שר האוצר






משה קצב
נשיא המדינה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת





