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 חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–תיכוניים,
התשס"ח-2008*

בחוק זה -1 הגדרות

"אבחון מוכר" - מסמך כתוב, החתום על ידי מאבחן מוכר לזיהוי לקות למידה אצל 
מועמד או תלמיד, כפי שקבע השר לפי הוראות סעיף 4)ג()5(;

"המועצה להשכלה גבוהה" - המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה 
להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958  1 )בחוק זה - חוק המועצה להשכלה גבוהה(;

"הנציב" - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 2  )בחוק זה - חוק השוויון(;

"הנציבות" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמשמעותה בפרק ו' לחוק 
השוויון;

ביטוי  לידי  והבאה  קוגניטיביים,  תהליכים  על  המשליכה  לקות   - למידה"  "לקות 
בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות ברכישת 
מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, 
תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות, ולמעט קשיי למידה 
הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור 
שכלי, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי-

כלכלי;

"מאבחן מוכר" - מי שקיבל תעודת הכרה לפי סעיף 7;

"מוסד על–תיכוני" -

)1( מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

להשכלה  המועצה  לחוק  21א  סעיף  לפי  אישור  או  היתר  שקיבל  )2( מוסד 
גבוהה;

)3( מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה 
גבוהה;

)4( מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו–25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה 
או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

או  תורנית  טכנית,  מקצועית,  להשכלה  או  להכשרה  על–תיכוני  )5( מוסד 
דתית, לרבות מסלול להכשרה או להשכלה כאמור במוסד על–תיכוני, המכשיר 
את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד 

ממשלתי או לפי כל דין;

)6( מכינה קדם–אקדמית של מוסד כאמור בפסקאות )1( עד )4(;

)7( מכינה קדם–אקדמית שאינה מנויה בפסקה )6( או מכינה קדם–הנדסאית;

"מועמד" - מועמד לקבלה ללימודים במוסד על–תיכוני;

התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 153, מיום י"ט בסיוון התשס"ז )5 ביוני 2007(, עמ' 189 

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152   2
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"פסיכולוג מומחה" - פסיכולוג מומחה כהגדרתו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 3;

"רופא מומחה" - רופא שהוא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, 
התשל"ז-1976 4;

"תלמיד" - מי שלומד במוסד על–תיכוני;

"הוועדה" - ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;

"השר" - שר החינוך 

)א( מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על–תיכוני, לפי 2 זכות להתאמות
הוראות חוק זה; לעניין זה, "הליך הקבלה" - לרבות בחינות ומטלות שמטרתן הערכה 
ומיון של מועמדים למוסדות על–תיכוניים, הנערכות על ידי גורם אחר ומשמשות בהליך 

הקבלה של המוסד 

)ב( תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות במסגרת לימודיו במוסד על–תיכוני שבו 
הוא לומד, לפי הוראות חוק זה 

)א( מועמד או תלמיד )בסעיף זה - המבקש( רשאי להגיש בקשה להתאמות לגורם 3 בקשה להתאמות
המקצועי המוסמך במוסד על–תיכוני, בהתאם לכללים שקבע המוסד לעניין זה; הבקשה 
תוגש בצירוף אבחון מוכר, והמבקש רשאי לצרף לה גם חוות דעת של מרכז התמיכה 

במוסד  

)ב( המוסד העל–תיכוני יבחן את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, ויקבע את 
ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות 
הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד; ההתאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר 

שהגיש המבקש זולת אם התקיים אחד מאלה: 

)1( חלות הוראות סעיף 9)א(;

)2( חלות הוראות סעיף 9)ב(;

)3( נקבע שאין מקום להתאמה מסוימת על סמך חוות דעת של הגורם המקצועי 
המוסמך 

)ב( תהיה מנומקת ובכתב ותישלח  )ג( החלטת המוסד העל–תיכוני לפי סעיף קטן 
למבקש בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה; המבקש רשאי לערור על ההחלטה בהתאם 
4)ג()7(; החלטת הגורם המוסמך לדון בערר תהיה  להוראות שקבע השר לפי סעיף 

מנומקת ובכתב ותישלח למבקש בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר  

)ד( מבקש רשאי להגיש, בכל עת, בקשה חוזרת להתאמות, ובלבד שצורפה לה חוות 
דעת מקצועית של מרכז התמיכה של המוסד ובה המלצה מנומקת להתאמות כאמור; 

על בקשה כאמור יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים 

הוראות לשילוב 
אנשים עם לקות 

למידה

ארגונים 4  ועם  הנציבות  עם  גבוהה,  להשכלה  המועצה  עם  בהתייעצות  )א( השר, 
העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם לקות למידה ובאישור הוועדה, יקבע 
הוראות לשם שילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות המנויים בפסקאות 

)1( עד )4( ובפסקה )6( בהגדרה "מוסד על–תיכוני"  

)ב( השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, בהתייעצות עם הנציבות 
ובאישור  למידה  לקות  עם  אנשים  של  זכויותיהם  בקידום  העוסקים  ארגונים  ועם 
במוסדות  בלימודים  למידה  לקות  עם  אנשים  שילוב  לשם  הוראות  יקבע  הוועדה, 

המנויים בפסקאות )5( ו–7 בהגדרה "מוסד על–תיכוני"  

ס"ח התשל"ז, עמ' 158   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594   4

"פסיכולוג מומחה" - פסיכולוג מומחה כהגדרתו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 3;

"רופא מומחה" - רופא שהוא בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, 
התשל"ז-1976 4;

"תלמיד" - מי שלומד במוסד על–תיכוני;

"הוועדה" - ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת;

"השר" - שר החינוך 

)א( מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על–תיכוני, לפי 2 
הוראות חוק זה; לעניין זה, "הליך הקבלה" - לרבות בחינות ומטלות שמטרתן הערכה 
ומיון של מועמדים למוסדות על–תיכוניים, הנערכות על ידי גורם אחר ומשמשות בהליך 

הקבלה של המוסד 

זכות להתאמות

)ב( תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות במסגרת לימודיו במוסד על–תיכוני שבו 
הוא לומד, לפי הוראות חוק זה 

)א( מועמד או תלמיד )בסעיף זה - המבקש( רשאי להגיש בקשה להתאמות לגורם 3 
המקצועי המוסמך במוסד על–תיכוני, בהתאם לכללים שקבע המוסד לעניין זה; הבקשה 
תוגש בצירוף אבחון מוכר, והמבקש רשאי לצרף לה גם חוות דעת של מרכז התמיכה 

במוסד  

בקשה להתאמות

)ב( המוסד העל–תיכוני יבחן את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, ויקבע את 
ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות 
הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד; ההתאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר 

שהגיש המבקש זולת אם התקיים אחד מאלה: 

)1( חלות הוראות סעיף 9)א(;

)2( חלות הוראות סעיף 9)ב(;

)3( נקבע שאין מקום להתאמה מסוימת על סמך חוות דעת של הגורם המקצועי 
המוסמך 

)ב( תהיה מנומקת ובכתב ותישלח  )ג( החלטת המוסד העל–תיכוני לפי סעיף קטן 
למבקש בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה; המבקש רשאי לערור על ההחלטה בהתאם 
4)ג()7(; החלטת הגורם המוסמך לדון בערר תהיה  להוראות שקבע השר לפי סעיף 

מנומקת ובכתב ותישלח למבקש בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר  

)ד( מבקש רשאי להגיש, בכל עת, בקשה חוזרת להתאמות, ובלבד שצורפה לה חוות 
דעת מקצועית של מרכז התמיכה של המוסד ובה המלצה מנומקת להתאמות כאמור; 

על בקשה כאמור יחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים 

ארגונים 4  ועם  הנציבות  עם  גבוהה,  להשכלה  המועצה  עם  בהתייעצות  )א( השר, 
העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם לקות למידה ובאישור הוועדה, יקבע 
הוראות לשם שילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסדות המנויים בפסקאות 

)1( עד )4( ובפסקה )6( בהגדרה "מוסד על–תיכוני"  

הוראות לשילוב 
אנשים עם לקות 

למידה

)ב( השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, בהתייעצות עם הנציבות 
ובאישור  למידה  לקות  עם  אנשים  של  זכויותיהם  בקידום  העוסקים  ארגונים  ועם 
במוסדות  בלימודים  למידה  לקות  עם  אנשים  שילוב  לשם  הוראות  יקבע  הוועדה, 

המנויים בפסקאות )5( ו–7 בהגדרה "מוסד על–תיכוני"  
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)ג( הוראות לפי סעיף זה ייקבעו, בין השאר, בעניינים אלה, והכל בהתחשב בסוג 
לקות הלמידה:

)1( התאמות למועמדים ולתלמידים עם לקות למידה;

)2( פעילות תומכת לתלמידים עם לקות למידה;

)3( מרכז תמיכה לתלמידים עם לקות למידה לכל מוסד על–תיכוני )בחוק זה 
- מרכז תמיכה(;

)4( קביעת נהלים ופרסומם על ידי כל מוסד על–תיכוני, ליישום הוראות לפי 
חוק זה באותו מוסד;

)5( מהותו של אבחון שיוכר לצורך מתן התאמות לפי חוק זה;

)6( מיהו הגורם המקצועי המוסמך לעניין סעיף 3)ב( )בחוק זה - הגורם המקצועי 
המוסמך(;

)7( הליכי הערר לפי סעיף 3)ג(, לרבות הגורם המוסמך לדון בערר 

נהלים ליישום החוק 
ופרסומם

)א( כל מוסד על–תיכוני יקבע נהלים ליישום ההוראות לפי חוק זה; נהלים כאמור 5 
יכללו, בין השאר, הוראות בדבר יידוע והגברת המודעות של הסגל האקדמי והסגל 

המינהלי במוסד בעניין שילוב אנשים עם לקות למידה בלימודים במוסד 

)ב( מוסד על–תיכוני יפרסם נהלים כאמור בסעיף קטן )א(, בתחילת כל שנת לימודים, 
באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח 
המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד; פרסום כאמור יהיה נגיש לאנשים עם לקות 

למידה ויכלול גם מידע בדבר מרכז התמיכה במוסד ופרטי ההתקשרות עמו 

)א( אדם כשיר לקבל תעודה כמאבחן מוכר מאת השר )בחוק זה - תעודת הכרה(, 6 מאבחן מוכר
אם נתקיימו בו כל אלה:

)1( הוא בגיר;

)2( הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

)3( הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או  משמעתית 
שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין 
זה, "הורשע" - לרבות מי שבית המשפט קבע שביצע את העבירה או שבית 
המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15)ב( לחוק טיפול בחולי 

נפש, התשנ"א-1991 5;

)4( הוא בעל הכשרה בתחום לקויות למידה שהוא אחד מאלה:

)א( פסיכולוג מומחה;

)ב( בעל תואר מוסמך בלקויות למידה ממוסד על–תיכוני המנוי בפסקאות 
)1( עד )3( בהגדרה "מוסד על–תיכוני" )בחוק זה - מוסד אקדמי( או ממוסד 
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהשר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, 
הכיר בו ובתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה כמאבחן מוכר )בחוק זה 

- מוסד מוכר להשכלה גבוהה בחוץ לארץ(;

מומחה  רופא   - וריכוז  קשב  הפרעת  של  מוכר  אבחון  )ג( לעניין 
בנוירולוגיה, בפסיכיאטריה, בנוירולוגיית ילדים, בפסיכיאטריה של הילד 
והמתבגר, או רופא מומחה ברפואת ילדים בעל ניסיון של שלוש שנים 

בתחום התפתחות הילד;

ס"ח התשנ"א, עמ' 58   5
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)ד( לעניין אבחון מוכר של דיסגרפיה - מרפא בעיסוק בעל תואר מוסמך 
בריפוי בעיסוק ממוסד אקדמי או ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ 
שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין זה הכיר 

בו ובתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה כמאבחן מוכר; 

)ה( לעניין אבחון מוכר של הפרעה בעיבוד שמיעתי או בדיבור - קלינאי 
תקשורת בעל תואר מוסמך בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי או ממוסד 
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי 
שהוא הסמיך לעניין זה הכיר בו ובתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה 

כמאבחן מוכר;

)ו(  בעל תואר מוסמך, לרבות ברפואה, בריפוי בעיסוק או בהפרעות 
בתקשורת, ממוסד אקדמי או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, 
ובלבד שהשר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם המועצה להשכלה 
גבוהה ובאישור הוועדה, הכיר בתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה 

כמאבחן מוכר לעניין תחומי אבחון כפי שיקבע 

)5( הוא מקיים דרישות שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן )ב( 

)1( השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יקבע דרישות לעניין הכשרה, )ב(
לקויות  לאבחון  בנוגע  הסמכה,  ובחינות  השתלמות  מעשית,  הכשרה  לרבות 
למידה, ויכול שיקבע דרישות שונות לסוגי תארים או לסוגי בעלי הכשרה, לרבות 
לעניין שעות ההכשרה וההשתלמות ותוכנן וסוג הבחינות, ורשאי הוא לקבוע 

דרישות כאמור רק לחלק מבעלי ההכשרה לפי סעיף קטן )א()4( 

)1( לעניין רופאים ייקבעו על ידי שר הבריאות, לאחר  )2( תקנות לפי פסקה 
התייעצות עם השר 

)3( תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה 
גבוהה ובאישור הוועדה 

)א( אדם המבקש תעודת הכרה יגיש בקשה לשר או למי שהוא הסמיכו לכך )בחוק 7 תעודת הכרה
זה - בקשה(; השר רשאי לתת למבקש תעודת הכרה, אם מצא שהתקיימו בו התנאים 

לפי סעיף 6  

)ב( המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים לפי סעיף 6 למתן 
תעודת הכרה  

)ג( השר רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך ההחלטה 
בבקשה 

)ד( השר יפרסם את רשימת המאבחנים המוכרים לפי חוק זה, באופן שיקבע; ברשימה 
)ג(  כאמור יצוין גם תחום האבחון שלגביו הוכר מאבחן כמפורט בפסקאות משנה 

עד )ו( בסעיף 6)א()4( 

ביטול והתליה של 
תעודת הכרה

השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי להורות על ביטולה של תעודת הכרה או על 8 
התלייתה לתקופה שיקבע, בהתקיים אחד מאלה, ולאחר שנתן לבעל התעודה הזדמנות 

לטעון את טענותיו: 

)1( תעודת ההכרה ניתנה על יסוד מידע שגוי או כוזב; 

)2( חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן תעודת הכרה לפי סעיף 6;

)3( הוא מצא, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, כי בעל התעודה פעל באופן שיש 
בו כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו או שבשל התנהגותו הוא איננו ראוי לשמש 

מאבחן מוכר  

)ד( לעניין אבחון מוכר של דיסגרפיה - מרפא בעיסוק בעל תואר מוסמך 
בריפוי בעיסוק ממוסד אקדמי או ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ 
שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין זה הכיר 

בו ובתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה כמאבחן מוכר; 

)ה( לעניין אבחון מוכר של הפרעה בעיבוד שמיעתי או בדיבור - קלינאי 
תקשורת בעל תואר מוסמך בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי או ממוסד 
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי 
שהוא הסמיך לעניין זה הכיר בו ובתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה 

כמאבחן מוכר;

)ו(  בעל תואר מוסמך, לרבות ברפואה, בריפוי בעיסוק או בהפרעות 
בתקשורת, ממוסד אקדמי או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, 
ובלבד שהשר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם המועצה להשכלה 
גבוהה ובאישור הוועדה, הכיר בתואר כהכשרה מתאימה לצורך הכרה 

כמאבחן מוכר לעניין תחומי אבחון כפי שיקבע 

)5( הוא מקיים דרישות שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן )ב( 

)1( השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, יקבע דרישות לעניין הכשרה, )ב(
לקויות  לאבחון  בנוגע  הסמכה,  ובחינות  השתלמות  מעשית,  הכשרה  לרבות 
למידה, ויכול שיקבע דרישות שונות לסוגי תארים או לסוגי בעלי הכשרה, לרבות 
לעניין שעות ההכשרה וההשתלמות ותוכנן וסוג הבחינות, ורשאי הוא לקבוע 

דרישות כאמור רק לחלק מבעלי ההכשרה לפי סעיף קטן )א()4( 

)1( לעניין רופאים ייקבעו על ידי שר הבריאות, לאחר  )2( תקנות לפי פסקה 
התייעצות עם השר 

)3( תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה 
גבוהה ובאישור הוועדה 

)א( אדם המבקש תעודת הכרה יגיש בקשה לשר או למי שהוא הסמיכו לכך )בחוק 7 
זה - בקשה(; השר רשאי לתת למבקש תעודת הכרה, אם מצא שהתקיימו בו התנאים 

לפי סעיף 6  

תעודת הכרה

)ב( המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים לפי סעיף 6 למתן 
תעודת הכרה  

)ג( השר רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך ההחלטה 
בבקשה 

)ד( השר יפרסם את רשימת המאבחנים המוכרים לפי חוק זה, באופן שיקבע; ברשימה 
)ג(  כאמור יצוין גם תחום האבחון שלגביו הוכר מאבחן כמפורט בפסקאות משנה 

עד )ו( בסעיף 6)א()4( 

השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי להורות על ביטולה של תעודת הכרה או על 8 
התלייתה לתקופה שיקבע, בהתקיים אחד מאלה, ולאחר שנתן לבעל התעודה הזדמנות 

לטעון את טענותיו: 

ביטול והתליה של 
תעודת הכרה

)1( תעודת ההכרה ניתנה על יסוד מידע שגוי או כוזב; 

)2( חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן תעודת הכרה לפי סעיף 6;

)3( הוא מצא, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, כי בעל התעודה פעל באופן שיש 
בו כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו או שבשל התנהגותו הוא איננו ראוי לשמש 

מאבחן מוכר  
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הגבלות לעניין 
התאמות

)א( אין בהוראות חוק זה כדי לחייב התאמה של בחינה, מטלה או חלק מהן, לאנשים עם 9 
לקות למידה, כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה 

)ב( אין בהוראות חוק זה כדי לחייב מוסד על–תיכוני בנקיטת פעולה, אם קבע השר או 
שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, או מי שהסמיכו לכך, כי יש בה נטל כבד 
מדי בנסיבות העניין, בהתחשב, בין השאר, בסוג הפעולה, בהיקפה, בטיבה ובעלותה, 
בקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע התאמות לאנשים עם לקות 
למידה לפי חוק זה ובהיקף מחזור ההכנסות או שיעור הרווח של מי שחייב בביצוע 
ההתאמות לפי חוק זה; קבע השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, או מי 
שהסמיכו לכך, כי יש בפעולה נטל כבד מדי לפי סעיף זה, רשאי הוא לחייב את המוסד 

העל–תיכוני בנקיטת אמצעים חלופיים שהם סבירים בנסיבות העניין 

)א( השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, ממונה על ביצוע חוק זה 10 ביצוע ותקנות
והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו 

)ב( השר, באישור הוועדה, רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד הגשת בקשה לפי 
סעיף 7 או בקשה למתן תעודת הכרה זמנית לפי סעיף 16 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 34

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 6, בתוספת הראשונה, בפרט 21, 11 
אחרי פסקה )24( יבוא:

")25( החלטה לפי סעיפים 7, 8 ו–16 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות 
על–תיכוניים, התשס"ח-2008 7 "

יום 12 תחילה  - זה  )בחוק   )2009 בפברואר   1( התשס"ט  בשבט  ז'  ביום  זה  חוק  של  תחילתו 
התחילה( 

תקנות ראשונות לפי סעיף 4 ולפי סעיף 6)א()4( ו–6)ב( יובאו לאישור הוועדה בתוך תשעה 13 תקנות ראשונות 
חודשים מיום פרסומו של חוק זה 

חוק זה יוחל בהדרגה על מוסדות על–תיכוניים במשך תקופה של שלוש שנים מיום 14 החלה בהדרגה
התחילה )בחוק זה - תקופת הביניים(, בפריסה שווה בכל אחת משלוש השנים, לפי 
צווים שיקבע השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, לאחר התייעצות 
)4( ו–)6( בהגדרה "מוסד  )1( עד  עם הנציבות, ולעניין המוסדות האמורים בפסקאות 

על–תיכוני" - גם עם המועצה להשכלה גבוהה 

 חובת דיווח
בתקופת הביניים

)א( בעלים של מוסדות על–תיכוניים יגישו מדי שנה, לא יאוחר מיום א' בטבת, דיווח 15 
בדבר ההחלה בתקופת הביניים של הוראות חוק זה, שבוצעה במהלך השנה החולפת 
במוסדותיהם, כמתחייב לפי סעיף 14, לשר החינוך או לשר התעשיה המסחר והתעסוקה, 

לפי העניין  

)ב( השר או שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, יגיש מדי שנה לוועדה 
דיווח בדבר ההחלה בתקופת הביניים של הוראות חוק זה, שבוצעה במהלך השנה 

החולפת 

)א( על אף הוראות חוק זה, השר רשאי לתת תעודת הכרה זמנית למי שהגיש בקשה 16 הוראות מעבר
לכך בתוך שישה חודשים מיום התחילה, ובלבד שנתקיימו במבקש כאמור כל אלה:

)1( הוא בגיר;

)2( הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 405   6

ס"ח התשס"ח, עמ' 434   7
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)3( הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או  משמעתית 
שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין 
זה, "הורשע" - לרבות מי שבית המשפט קבע שביצע את העבירה או שבית 
המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15)ב( לחוק טיפול בחולי 

נפש, התשנ"א-1991;

)4( מי שמתקיים בו אחד מאלה:

)א( מתקיימים בו התנאים לפי סעיף 6)א()4()ב( למתן תעודת הכרה לפי 
חוק זה;

)ב( מתקיימים בו התנאים לפי סעיף 6)א()4()א(, )ג(, )ד(, )ה( או )ו( למתן 
מתן  לשם  אבחונים  בעריכת  שעסק  ובלבד  זה,  חוק  לפי  הכרה  תעודת 
התאמות לאנשים עם לקות למידה, בהיקף ניכר )בסעיף זה - אבחון בהיקף 

ניכר(, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;

)ג( הוא בעל תואר בוגר ממוסד אקדמי או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה 
בחוץ לארץ וכן תעודה, שהשר הכיר בה, המעידה על הכשרה של שנתיים 
בתחום לקויות למידה )בסעיף זה - תעודת הכשרה( ובלבד שעסק באבחון 

בהיקף ניכר, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה; 

)ד( הוא בעל תעודת הוראה ממוסד על–תיכוני או ממוסד להכשרת 
מורים בחוץ לארץ שהשר הכיר בו לעניין חוק זה ותעודת הכשרה, ובלבד 

שעסק באבחון בהיקף ניכר, בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה;

)ה( הוא בעל תעודת הכשרה, ובלבד שעסק באבחון בהיקף ניכר ב–15 
השנים שקדמו להגשת הבקשה;

)ו( הוא בעל תואר בוגר בריפוי בעיסוק או בהפרעות בתקשורת ממוסד 
אקדמי או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, ובלבד שעסק באבחון 

בהיקף ניכר, בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה 

)ב( הוראות סעיפים 7 ו–8 יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשה למתן תעודת הכרה 
זמנית ועל ביטולה או התלייתה 

)ג( תוקפה של תעודת הכרה זמנית יהיה לתקופה של שש שנים מיום פרסומו של 
חוק זה 

)ד( תלמיד שערב תחילתו של חוק זה ניתנו לו התאמות בעקבות אבחון שאינו אבחון 
מוכר, ימשיך להיות זכאי להתאמות כאמור, לתקופה שניתנו או עד לסיום לימודיו 

לתואר או לתעודה שלקראתם הוא לומד, לפי המוקדם 

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק השוויון, לרבות כל זכות או סעד 17 שמירת דינים
לפי אותו חוק 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

י ש י ו  ה י ל א
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

)3( הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או  משמעתית 
שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין 
זה, "הורשע" - לרבות מי שבית המשפט קבע שביצע את העבירה או שבית 
המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15)ב( לחוק טיפול בחולי 

נפש, התשנ"א-1991;

)4( מי שמתקיים בו אחד מאלה:

)א( מתקיימים בו התנאים לפי סעיף 6)א()4()ב( למתן תעודת הכרה לפי 
חוק זה;

)ב( מתקיימים בו התנאים לפי סעיף 6)א()4()א(, )ג(, )ד(, )ה( או )ו( למתן 
מתן  לשם  אבחונים  בעריכת  שעסק  ובלבד  זה,  חוק  לפי  הכרה  תעודת 
התאמות לאנשים עם לקות למידה, בהיקף ניכר )בסעיף זה - אבחון בהיקף 

ניכר(, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;

)ג( הוא בעל תואר בוגר ממוסד אקדמי או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה 
בחוץ לארץ וכן תעודה, שהשר הכיר בה, המעידה על הכשרה של שנתיים 
בתחום לקויות למידה )בסעיף זה - תעודת הכשרה( ובלבד שעסק באבחון 

בהיקף ניכר, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה; 

)ד( הוא בעל תעודת הוראה ממוסד על–תיכוני או ממוסד להכשרת 
מורים בחוץ לארץ שהשר הכיר בו לעניין חוק זה ותעודת הכשרה, ובלבד 

שעסק באבחון בהיקף ניכר, בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה;

)ה( הוא בעל תעודת הכשרה, ובלבד שעסק באבחון בהיקף ניכר ב–15 
השנים שקדמו להגשת הבקשה;

)ו( הוא בעל תואר בוגר בריפוי בעיסוק או בהפרעות בתקשורת ממוסד 
אקדמי או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, ובלבד שעסק באבחון 

בהיקף ניכר, בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה 

)ב( הוראות סעיפים 7 ו–8 יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשה למתן תעודת הכרה 
זמנית ועל ביטולה או התלייתה 

)ג( תוקפה של תעודת הכרה זמנית יהיה לתקופה של שש שנים מיום פרסומו של 
חוק זה 

)ד( תלמיד שערב תחילתו של חוק זה ניתנו לו התאמות בעקבות אבחון שאינו אבחון 
מוכר, ימשיך להיות זכאי להתאמות כאמור, לתקופה שניתנו או עד לסיום לימודיו 

לתואר או לתעודה שלקראתם הוא לומד, לפי המוקדם 

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק השוויון, לרבות כל זכות או סעד 17 
לפי אותו חוק 

שמירת דינים

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ר י מ ת י  ל ו י
שרת החינוך

י ש י ו  ה י ל א
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש

נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת
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חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח-2008*

בחוק זה - 1 הגדרות

"ממונה על תלונות הציבור" - מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור 
ברשות מקומית;

"מעשה" - לרבות מחדל;

"רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים;

"השר" - שר הפנים 

חובת מינוי ממונה 
על תלונות הציבור

על )א(2  לממונה  המקומית  הרשות  מבקר  את  תמנה  מקומית  רשות  )1( מועצת 
תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד 
בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי 

להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור 

)2( לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה )1(, אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי 
מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-1958 1, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ 
לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי 

במגזר הציבורי 

)ב( אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות 
הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר 

של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()2( 

)ג( ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי הוא 
לדרוש ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; 
לא מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על 

תלונות הציבור במקומה 

יחולו  המקומית  ברשות  הציבור  תלונות  על  הממונה  של  וכהונתו  מינויו  )ד( על 
ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות 
הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה 

כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה 

)ה( הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים 
הדרושים לו לשם מילוי תפקידו 

עצמאות הממונה 
במילוי תפקידו

במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני 3 
מועצת הרשות המקומית בלבד 

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, 4 חובת סודיות
לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או 
תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש 
הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית - רשאי הוא להעביר את 

המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר 

התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 200, מיום כ"א בשבט התשס"ח )28 בינואר 2008(, עמ' 138 
ס"ח התשי"ח, עמ' 191   1
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)א( כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית 5 הגשת תלונה
ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על 
גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א)ב( לפקודת העיריות  2, על עובד, על נושא 

משרה או על ממלא תפקיד בו  

)ב( תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד 
שהתקיימו שני אלה:

)1( המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, 
או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה 
והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של 

אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

)2( המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד 
למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי–צדק בולט 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם 6 דרך הגשת התלונה
בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה 
התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל 

של התלונה  

 תלונות שאין
לבררן

)א( לא יהיה בירור בתלונות אלה:7 

)1( תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או 
בית דין הכריע בו לגופו;

)2( תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;

)3( תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;

)4( תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה 
החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

)5( תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב 
תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[  3  

)ב( לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש 
סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

)1( תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי 
דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()1( דן בהם; 

)2( תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או 
מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר 

)ג( הוגשה תלונה שלפי סעיף 5 או לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( אין לברר אותה, יודיע 
הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך 

)א( הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא 8 דרכי בירור תלונה
אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות 

)ב( הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, 
נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 5 - גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם 
הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך 

תקופה שיקבע בדרישתו 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   2

ס"ח התשי"ח, עמ' 92   3

)א( כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית 5 
ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על 
גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א)ב( לפקודת העיריות  2, על עובד, על נושא 

משרה או על ממלא תפקיד בו  

הגשת תלונה

)ב( תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד 
שהתקיימו שני אלה:

)1( המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, 
או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה 
והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של 

אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

)2( המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד 
למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי–צדק בולט 

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם 6 
בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה 
התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל 

של התלונה  

דרך הגשת 
התלונה

 תלונות שאין)א( לא יהיה בירור בתלונות אלה:7 
לבררן

)1( תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או 
בית דין הכריע בו לגופו;

)2( תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;

)3( תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;

)4( תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה 
החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

)5( תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב 
תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[  3  

)ב( לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש 
סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

)1( תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי 
דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()1( דן בהם; 

)2( תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או 
מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר 

)ג( הוגשה תלונה שלפי סעיף 5 או לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( אין לברר אותה, יודיע 
הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך 

)א( הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא 8 
אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות 

דרכי בירור תלונה

)ב( הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, 
נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 5 - גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם 
הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך 

תקופה שיקבע בדרישתו 
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)ג( הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, 
אם ראה בכך תועלת 

)ד( לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור - 

)1( לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, 
כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור 

התלונה;

)2( לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 5)א( להתייצב לפניו 
במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )1( 

)ד( כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות  )ה( אין בהוראות סעיף קטן 
חסויות 

)ו( הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות 
בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של 
הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של 

הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה 

)ז( בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה 

לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור 9 איסור הפרעה
או בבירורה, או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה 

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה 10 הפסקת הבירור
מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא 
על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב 

למתלונן, לנילון ולממונה עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך 

)א( מצא הממונה על תלונות הציבור, בתום הליך הבירור, שהתלונה היתה מוצדקת, 11 תוצאות הבירור
כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

)1( ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש 
הרשות המקומית;

)2( היה הנילון ראש הרשות המקומית - תימסר הודעה כאמור גם למועצת 
הרשות המקומית;

)3( העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הממונה על תלונות הציבור 
להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, 

לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך 

)ב( הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה 
על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף 

קטן )א()3( 

בהודעה לפי סעיף 11)א( יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו 12 סייגים להודעה
או נימוקיו -

)1( כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;

)2( כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת 
המתלונן;

)3( כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית 
כמשמעותם לפי כל דין 
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מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, 13 דחיית התלונה
לנילון ולממונה עליו 

)א( החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה - 14 זכויות וסעדים

)1( אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או 
בבית דין, שלא היו לו לפני כן;

)2( אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש 
סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל 

הגשת התלונה או בירורה 

)ב( לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה 
על תלונות הציבור בעניין תלונה 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית 15 דין וחשבון
דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ–1 במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין 
הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון 

הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית 

)א( דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי 16 חומר שאינו ראיה
תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי 

)ב( הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש 
ראיה בהליך משפטי או משמעתי 

הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה 17 פרסום
לפי חוק זה - 

)1( במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;

)2( באתר האינטרנט של הרשות המקומית;

)3( בהודעות תשלום ארנונה לחייבים;

)4( בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית 

השר ממונה על ביצוע חוק זה 18 ביצוע 

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו 19 תחילה

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק בפועל 20 הוראות מעבר
בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה )להלן - יום הפרסום(, יראו אותו כאילו 
מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום 

הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 2)א()2(  

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ               
                    שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, 13 
לנילון ולממונה עליו 

דחיית התלונה

זכויות וסעדים)א( החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה - 14 

)1( אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או 
בבית דין, שלא היו לו לפני כן;

)2( אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש 
סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל 

הגשת התלונה או בירורה 

)ב( לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה 
על תלונות הציבור בעניין תלונה 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית 15 
דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ–1 במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין 
הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון 

הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית 

דין וחשבון

)א( דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי 16 
תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי 

חומר שאינו ראיה

)ב( הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש 
ראיה בהליך משפטי או משמעתי 

הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה 17 
לפי חוק זה - 

פרסום

)1( במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;

)2( באתר האינטרנט של הרשות המקומית;

)3( בהודעות תשלום ארנונה לחייבים;

)4( בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית 

ביצוע השר ממונה על ביצוע חוק זה 18 

תחילהתחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו 19 

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק בפועל 20 
בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה )להלן - יום הפרסום(, יראו אותו כאילו 
מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום 

הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 2)א()2(  

הוראות מעבר

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ               
                    שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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 חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן,
התשס"ח-2008*

מטרתו של חוק זה למנוע השקעה של מוסדות פיננסיים ישראליים בתאגידים המקיימים 1 מטרה
קשר עסקי מהותי התורם כלכלית, במישרין או בעקיפין, לאיראן, כחלק מהמאמץ 
הבין–לאומי לסיכול יכולתה של איראן לפתח נשק בלתי קונבנציונלי המהווה איום על 

קיומה של מדינת ישראל 

בחוק זה - 2 הגדרות

"איראן" - הרפובליקה האסלאמית של איראן;

"מוסד פיננסי" - כל אחד מאלה:

)1( גוף מוסדי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-
;1  1981

)2( תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981  2; 

התשנ"ד- בנאמנות,  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  קרן,  )3( מנהל 
;3  1994

"הוועדה" - ועדת היישום שהוקמה לפי הוראות סעיף 4; 

"החזקה", "רכישה" ו"שליטה" - כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  4;

"השקעה" - לרבות בדרך של החזקה או רכישה של ניירות ערך או של זכויות אחרות 
בתאגיד, ובכלל זה מתן הלוואה לתקופה קצובה, שלא תפחת מחמש שנים, ובלבד 

שסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה אחוזים מההון העצמי של התאגיד; 

"ממשלת איראן" - לרבות תאגיד בשליטה של ממשלת איראן;

"ניירות ערך" - תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל 
תאגיד אחר, ומקנות זכות חברות או השתתפות בו או תביעה ממנו, בין אם 
הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, לרבות ניירות ערך שמנפיקה ממשלת איראן, 
וכן אופציות וחוזים עתידיים כמשמעותם בחוק השקעות משותפות בנאמנות, 

התשנ"ד-1994;

"קשר עסקי מהותי עם איראן" - קשר מסחרי, כספי או כלכלי אחר עם ממשלת איראן 
או לטובתה או בשטחה של איראן, דרך כלל או בעסקה ששווייה לפחות סכום 
בשקלים חדשים השווה לעשרים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה או 
סכום אחר שקבע שר האוצר לפי הוראות סעיף 10, והכל בעסקה בתחום האנרגיה 

או עם תאגיד הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי איראן;

"תאגיד" - לרבות תאגיד השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם ובלבד שהוא כלול 
ברשימה לפי סעיף 3; 

"השר" - שר האוצר 

איסור השקעה 
ומכירת החזקות

)א( מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגיד הנכלל ברשימה שפרסמה הוועדה )להלן - 3 
הרשימה( 

התקבל בכנסת ביום  כ"ו באדר ב' התשס"ח ) 2 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 171, מיום י' באב התשס"ז )25 ביולי 2007(, עמ' 288 

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308   3

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234   4
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)ב( השקיע מוסד פיננסי בתאגיד, ולאחר מכן נכלל התאגיד ברשימה, יודיע על כך 
לוועדה וימכור את החזקותיו בתאגיד בתוך תשעים ימים מיום שפרסמה הוועדה 
את הכללת התאגיד ברשימה; בסעיף זה, "השקעה" - למעט הלוואה כאמור בהגדרה 

"השקעה"  

)ב(  )ג( הוועדה רשאית להאריך את המועד למכירת ההחזקות כאמור בסעיף קטן 
בשישים ימים נוספים מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכן רשאית היא, באישור השר, 

להאריכו לתקופה קצובה נוספת  

)א( תוקם ועדה ליישום הוראות חוק זה, ואלה חבריה:4 ועדת יישום

)1( עובד משרד האוצר שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש ולו קול מכריע 
במקרה של דעות שקולות;

)2( שני עובדי משרד ראש הממשלה, שימנה ראש הממשלה; 

)3( עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;

)4( עובד משרד הביטחון, שימנה שר הביטחון;

)5( עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, שימנה שר התעשיה המסחר 
והתעסוקה;

)6( עובד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שימנה ראש הרשות לאיסור 
הלבנת הון ומימון טרור;

)7( עובד רשות ניירות ערך, שימנה יושב ראש רשות ניירות ערך;

)8( עובד בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל 

)ב( לעניין תאגיד הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי איראן, יהיו סמכויות 
הוועדה נתונות לוועדת משנה שחבריה יהיו עובד משרד ראש הממשלה, עובד משרד 
החוץ ועובד משרד הביטחון, המנויים בפסקאות )2( עד )4( שבסעיף קטן )א(; סמכויות 

השר לפי סעיף 3, לעניין תאגיד כאמור, יהיו נתונות לראש הממשלה 

)ג( הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה 

רשימת תאגידים 
המקיימים קשר 

עסקי מהותי עם 
איראן

)א( הוועדה תנהל רשימה של התאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן 5  

)ב( בטרם תחליט הוועדה על הכללת תאגיד ברשימה, תפרסם הודעה על כוונתה 
לכלול אותו ברשימה ותודיע על כך לתאגיד בהקדם האפשרי 

)ג( בתום שישים ימים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, תפרסם הוועדה 
רשימה של תאגידים שמצאה כי הם מקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן, אלא אם 

כן הוגשו טענות כאמור בסעיף 7 וטרם התקבלה החלטה לגביה 

)ד( הוגשו טענות כאמור בסעיף 7 לעניין הכללת תאגיד ברשימה, לא יחויב מוסד 
פיננסי למכור את החזקותיו בתאגיד, בטרם התקבלה החלטה לגבי הטענות 

)ה( הוועדה תעדכן את הרשימות מעת לעת; עדכון הרשימה יכול שיהיה ביוזמת 
הוועדה או עקב פנייה של כל גורם אחר  

המדינה  טובת  של  מטעמים  הממשלה,  ראש  רשאי  זה,  סעיף  הוראות  אף  )ו( על 
וביטחונה, לפטור תאגיד מהכללתו ברשימה 

קביעות גורם חוץ 
לעניין תאגיד 

המקיים קשר עם 
איראן

)א( נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, 6 
בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, רשימה הכוללת  תאגידים המקיימים קשר 

עסקי מהותי עם איראן, רשאית היא לאמץ את הרשימה, כולה או חלקה 

)ב( השקיע מוסד פיננסי בתאגיד, ולאחר מכן נכלל התאגיד ברשימה, יודיע על כך 
לוועדה וימכור את החזקותיו בתאגיד בתוך תשעים ימים מיום שפרסמה הוועדה 
את הכללת התאגיד ברשימה; בסעיף זה, "השקעה" - למעט הלוואה כאמור בהגדרה 

"השקעה"  

)ב(  )ג( הוועדה רשאית להאריך את המועד למכירת ההחזקות כאמור בסעיף קטן 
בשישים ימים נוספים מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכן רשאית היא, באישור השר, 

להאריכו לתקופה קצובה נוספת  

ועדת יישום)א( תוקם ועדה ליישום הוראות חוק זה, ואלה חבריה:4 

)1( עובד משרד האוצר שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש ולו קול מכריע 
במקרה של דעות שקולות;

)2( שני עובדי משרד ראש הממשלה, שימנה ראש הממשלה; 

)3( עובד משרד החוץ, שימנה שר החוץ;

)4( עובד משרד הביטחון, שימנה שר הביטחון;

)5( עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, שימנה שר התעשיה המסחר 
והתעסוקה;

)6( עובד הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שימנה ראש הרשות לאיסור 
הלבנת הון ומימון טרור;

)7( עובד רשות ניירות ערך, שימנה יושב ראש רשות ניירות ערך;

)8( עובד בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל 

)ב( לעניין תאגיד הקשור לפיתוח נשק בלתי קונבנציונלי על ידי איראן, יהיו סמכויות 
הוועדה נתונות לוועדת משנה שחבריה יהיו עובד משרד ראש הממשלה, עובד משרד 
החוץ ועובד משרד הביטחון, המנויים בפסקאות )2( עד )4( שבסעיף קטן )א(; סמכויות 

השר לפי סעיף 3, לעניין תאגיד כאמור, יהיו נתונות לראש הממשלה 

)ג( הוועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה 

רשימת תאגידים )א( הוועדה תנהל רשימה של התאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן 5  
המקיימים קשר 

עסקי מהותי עם 
איראן

)ב( בטרם תחליט הוועדה על הכללת תאגיד ברשימה, תפרסם הודעה על כוונתה 
לכלול אותו ברשימה ותודיע על כך לתאגיד בהקדם האפשרי 

)ג( בתום שישים ימים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן )ב(, תפרסם הוועדה 
רשימה של תאגידים שמצאה כי הם מקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן, אלא אם 

כן הוגשו טענות כאמור בסעיף 7 וטרם התקבלה החלטה לגביה 

)ד( הוגשו טענות כאמור בסעיף 7 לעניין הכללת תאגיד ברשימה, לא יחויב מוסד 
פיננסי למכור את החזקותיו בתאגיד, בטרם התקבלה החלטה לגבי הטענות 

)ה( הוועדה תעדכן את הרשימות מעת לעת; עדכון הרשימה יכול שיהיה ביוזמת 
הוועדה או עקב פנייה של כל גורם אחר  

המדינה  טובת  של  מטעמים  הממשלה,  ראש  רשאי  זה,  סעיף  הוראות  אף  )ו( על 
וביטחונה, לפטור תאגיד מהכללתו ברשימה 

)א( נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, 6 
בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, רשימה הכוללת  תאגידים המקיימים קשר 

עסקי מהותי עם איראן, רשאית היא לאמץ את הרשימה, כולה או חלקה 

קביעות גורם חוץ 
לעניין תאגיד 

המקיים קשר עם 
איראן
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)ב( נקבעה מחוץ לישראל בידי גורם מוסמך של מדינה זרה או של איחוד מדינות 
זרות, בעקבות הליכים שננקטו בהם על פי דיניהם, מגבלה על השקעה בתאגיד המקיים 
קשר כלכלי עם איראן לטובתה או בשטחה, רשאית היא, באישור השר, לכלול תאגיד 

כאמור ברשימה 

)ג( נכלל תאגיד ברשימה לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 7 לעניין זכות 
טיעון 

)ד( בסעיף זה - 

"איחוד מדינות זרות" - כמשמעותו בחוק העמותות, התש"ם-1980 5;

"מדינה זרה" - לרבות מדינה ממדינות ארצות הברית של אמריקה 

)א( הרואה עצמו נפגע מהכוונה לכלול תאגיד ברשימה או מהכללת תאגיד ברשימה, 7 זכות טיעון
רשאי לטעון את טענותיו לפני הוועדה 

)ב( טענות נגד כוונה לכלול תאגיד ברשימה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום פרסום 
שם התאגיד, לפי הוראות סעיף 5)ב(; נכלל תאגיד ברשימה לפי הוראות סעיפים 5)ג( 

או 6, ניתן לטעון נגד הכללתו ברשימה בכל עת 

)ג( הוועדה רשאית להאריך את המועד האמור בסעיף קטן )ב(, אם סברה שמתקיימות 
נסיבות המצדיקות זאת 

)ד( הוועדה רשאית לדרוש מהטוען כל ידיעה, מסמך או ציוד הדרושים לה לצורך 
החלטתה 

)א( נעברה עבירה לפי חוק זה בידי מוסד פיננסי יואשם בעבירה המוסד הפיננסי וגם 8 עונשין
מי שהיה מנהל כללי או מנהל פעיל של המוסד הפיננסי או עובד בכיר האחראי לאותו 
תחום בהנהלה הראשית של המוסד הפיננסי, שעה שהמוסד הפיננסי עבר עבירה לפי 

חוק זה, ודינו - מאסר שנה, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

)1( העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו לדעת על העבירה;

)2( לאחר שנודע לו שהמוסד הפיננסי עומד לעבור את העבירה נקט את כל 
האמצעים הסבירים כדי למנוע מהמוסד הפיננסי מלעבור את העבירה 

)ב( עבירה לפי חוק זה - 

)1( השקעה בתאגיד הנכלל ברשימה, בניגוד הוראות סעיף 3)א(;

)2( אי–מכירה של החזקות בתאגיד, בניגוד להוראות סעיף 3)ב( 

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר ששמע את עמדת הוועדה, ובאישור 9 ביצוע ותקנות
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות 

לעניינים אלה:

)1( קביעת סכומים שונים לסוגי פעילויות או לענפי משק שונים שיראו בהם קשר 
עסקי מהותי עם איראן;

)2( דרכי הפרסום של שם תאגיד שבכוונת הוועדה לכלול ברשימה בטרם תחליט 
על הכללתו;

)3( דרכי הודעה של הוועדה לתאגיד על כוונתה לכלול אותו ברשימה, לרבות נסיבות 
שבהן ניתן לפטור מהודעה כאמור;

)4( דרכי פרסום הרשימה;

)5( סדרי עבודת הוועדה 

ס"ח התש"ם, עמ' 210   5
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תיקון חוק בתי 
המשפט לעניינים 

מינהליים - מס' 35

בחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000 6, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 10 
33 יבוא:

בתאגידים  השקעה  איסור  חוק  לפי  רשות  החלטת   - "34  קשר עסקי עם איראן 
המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008 7 "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 48(, התשס"ח-2008*

בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970  1, בסעיף 108ח -1 תיקון סעיף 108ח

למודיעין  המוסד  "עובד  יבוא  הביטחון"  שירותי  "עובד  במקום   ,)2( )1( בפסקה 
ולתפקידים מיוחדים";

)2( אחרי פסקה )2( יבוא:

")2א( עובד שירות הביטחון הכללי שבמועד הקובע היה מועסק בחוזה לפי 
סעיף 40 לחוק המינויים והתקיים בו אחד מאלה:

)1( נתמנה לשירות המדינה לפי החוק האמור לאחר המועד הקובע;

)2( עבר להיות מועסק בהרשאה להעסקה לשעה או בכתב העסקה, והכל 
כפי שקבע ראש הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, לפי 
סעיפים 2)ג( ו–21 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  2, ונתמנה 

לשירות המדינה לפי חוק המינויים לאחר המועד הקובע;

ובלבד שהתקיימו בו התנאים שיקבע שר האוצר בכללים לעניין זה; כללים 
כאמור אינם טעונים פרסום ברשומות ";

)3( בפסקה )5()ד(, אחרי "לחוק המינויים" יבוא "או לעבוד בהרשאה להעסקה לשעה 
או בכתב העסקה, כאמור בפסקה )2א()2(," 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום  כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 214, מיום כ"ח באדר א' התשס"ח )5 במרס 2008(, עמ' 228 

ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשס"ו, עמ' 152   1

ס"ח התשס"ב, עמ' 179   2

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 440   6

ס"ח התשס"ח, עמ' 440   7

בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 6, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 10 
33 יבוא:

תיקון חוק בתי 
המשפט לעניינים 

 מינהליים -
 מס' 35

בתאגידים  השקעה  איסור  חוק  לפי  רשות  החלטת   - "34  קשר עסקי עם איראן 
המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008 7 "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר
              

                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד
                 

                      יושבת ראש הכנסת

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 440   6

ס"ח התשס"ח, עמ' 440   7

חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 48(, התשס"ח-2008*

תיקון סעיף 108חבחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970  1, בסעיף 108ח -1 

למודיעין  המוסד  "עובד  יבוא  הביטחון"  שירותי  "עובד  במקום   ,)2( )1( בפסקה 
ולתפקידים מיוחדים";

)2( אחרי פסקה )2( יבוא:

")2א( עובד שירות הביטחון הכללי שבמועד הקובע היה מועסק בחוזה לפי 
סעיף 40 לחוק המינויים והתקיים בו אחד מאלה:

)1( נתמנה לשירות המדינה לפי החוק האמור לאחר המועד הקובע;

)2( עבר להיות מועסק בהרשאה להעסקה לשעה או בכתב העסקה, והכל 
כפי שקבע ראש הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, לפי 
סעיפים 2)ג( ו–21 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002  2, ונתמנה 

לשירות המדינה לפי חוק המינויים לאחר המועד הקובע;

ובלבד שהתקיימו בו התנאים שיקבע שר האוצר בכללים לעניין זה; כללים 
כאמור אינם טעונים פרסום ברשומות ";

)3( בפסקה )5()ד(, אחרי "לחוק המינויים" יבוא "או לעבוד בהרשאה להעסקה לשעה 
או בכתב העסקה, כאמור בפסקה )2א()2(," 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת
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תיקון טעות בחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 1 )להלן - החוק(, בסעיף 49)א()2(, במקום 1 
"ו–32)א()5( ו–)ב(" צריך להיות "ו–32)א()5(" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק 2 

כ"ה באדר ב' התשס"ח )1 באפריל 2008(
ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

תיקון טעות בחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20(, 
התשס"ח-2008*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20(, התשס"ח-2008 1 )להלן 1 
- תיקון מס' 20(, בסעיף 3)1()ב(, המחליף את סעיף 3)י( לפקודת מס הכנסה 2, בהגדרה 
"הלוואה" המובאת בו, בפסקה )10( שבה, אחרי "חבר בני אדם" צריך להיות "לחבר 

בני אדם" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מס' 20 2 

כ"ו באדר ב' התשס"ח )2 באפריל 2008(
ק י צ י א ה  י ל ד

יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(  *

ס"ח התשס"ח, עמ' 227   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   2

התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ח )25 במרס 2005(   *

1  ס"ח התשס"ז, עמ' 398 
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