
רשומות

ספר החוקים
13 בפברואר 2014  2433 י"ג באדר א' התשע"ד 

עמוד
290 חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 44(, התשע"ד-2014                                                                                       

291 חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014                                                                           

293 חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014                                             

293 חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014                                                                  

294 חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 59 והוראת שעה(, התשע"ד-2014                                          

295 חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014                                                                       

296 חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 135(, התשע"ד-2014                                                                               

  תיקונים עקיפים:

  פקודת המועצות המקומיות - מס' 67

  חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 - מס' 44



290

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 44(, התשע"ד-2014*

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 67א - 1 תיקון סעיף 67א

סעיף קטן )ב( - בטל;  )1(

בסעיף קטן )ד(, פסקאות )2( ו–)3( - יימחקו   )2(

בסעיף 69א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )ז( יבוא:2 תיקון סעיף 69א

הוראות סעיף זה יחולו על עוסק שמתקיים לגביו אחד מאלה )בחוק זה - עוסק  ")ז( 
החייב בדיווח מפורט(:

מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה   )1(
לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי 

חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה;

מחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים והתקיים לגביו אחד   )2(
מאלה: 

הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או  )א( 
מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות 2;

הוא רשום כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו  )ב( 
להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, 

לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה )א(;

המנהל התיר לעוסק, לבקשתו, להגיש דוח לפי סעיף זה, בתנאים ובתיאומים   )3(
שיורה המנהל "

בסעיף 70)ב( לחוק העיקרי, אחרי "ומוסד כספי" יבוא "שמחזורו בשנה הקובעת עולה 3 תיקון סעיף 70
על 4 מיליון שקלים חדשים" 

בסעיף 88 לחוק העיקרי, סעיפים קטנים )א1( ו–)א2( - בטלים 4 תיקון סעיף 88

בסעיף 126 לחוק העיקרי, סעיף קטן )ב1( - בטל 5 תיקון סעיף 126

תחילה והוראות 
שעה

תחילתו של סעיף 69א)ז()2( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום כ"ט 6  )א( 
באדר א' התשע"ד )1 במרס 2014( 

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(  )ב( 
יקראו את החוק העיקרי כך:

במקום סעיף 67א יבוא:  )1(

"דוח מיוחד לעוסק 
החייב בדיווח מפורט

עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א)ז( 67א  )א( 
יגיש, נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, 
בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד 

מאוחר יותר שיורה המנהל 

עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
המנהל,  זאת  אישר  אם  התקופתי,  הדוח  במקום 
בתיאומים ובתנאים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש 

במועד שבו יש להגיש דוח תקופתי לפי חוק זה 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(, עמ' 882 ועמ' 890 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ג, עמ' 162   1

חוקי א"י כרך א', עמ' )ע( 336, )א( 360   2
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שמתקיים  עוסקים  סוגי  לפטור  רשאי  המנהל  )ג( 
לגביהם האמור בסעיף 69א)ז(, מהגשת דוח מיוחד לפי 
אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, 
דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים 

מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין ";

בסעיף 69א -  )2(

בכל מקום, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד" ובמקום "התקופתי" יבוא  )א( 
"המיוחד";

בסעיף קטן )א(, המילים "על אף האמור בסעיף 69" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף קטן )ז(, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, במקום "1,500,000" יבוא  )ג( 
;"2,000,000"

אחרי סעיף קטן )ז( יקראו: )ד( 

בסעיף זה, "תקופת הדוח" - תקופה כאמור בסעיף 67)א( "; ")ח( 

בסעיף 75א -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, המילים "בדוח התקופתי" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף 117)א()6ב(, אחרי "בדוח מיוחד" יבוא "למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק   )4(
החייב בדיווח מפורט" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014*

העיקרי(, 1 תיקון סעיף 1 החוק   - )להלן   1  2007 התשס"ז- שואה,  לניצולי  הטבות   בחוק 
בסעיף 1, בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים 

"ולגבי ניצול שואה נזקק" יבוא "בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3)ב()5(;" 

בסעיף 3)ב( לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 3

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "1,850 שקלים חדשים";  )1(

בפסקה )2(, במקום "ב–1 בינואר" יבוא "בחודש ינואר";  )2(

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

")5( מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה 
בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב–1 בדצמבר בכל שנה )בפסקה 
זו - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; 

לעניין זה - 

שמתקיים  עוסקים  סוגי  לפטור  רשאי  המנהל  )ג( 
לגביהם האמור בסעיף 69א)ז(, מהגשת דוח מיוחד לפי 
אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, 
דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים 

מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין ";

בסעיף 69א -  )2(

בכל מקום, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד" ובמקום "התקופתי" יבוא  )א( 
"המיוחד";

בסעיף קטן )א(, המילים "על אף האמור בסעיף 69" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף קטן )ז(, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, במקום "1,500,000" יבוא  )ג( 
;"2,000,000"

אחרי סעיף קטן )ז( יקראו: )ד( 

בסעיף זה, "תקופת הדוח" - תקופה כאמור בסעיף 67)א( "; ")ח( 

בסעיף 75א -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "תקופתי" יבוא "מיוחד"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, המילים "בדוח התקופתי" - לא ייקראו; )ב( 

בסעיף 117)א()6ב(, אחרי "בדוח מיוחד" יבוא "למלכ"ר, מוסד כספי ועוסק   )4(
החייב בדיווח מפורט" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הטבות לניצולי שואה )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014*

העיקרי(, 1  החוק   - )להלן   1  2007 התשס"ז- שואה,  לניצולי  הטבות   בחוק 
בסעיף 1, בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", בפסקה )1(, במקום הסיפה החל במילים 

"ולגבי ניצול שואה נזקק" יבוא "בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3)ב()5(;" 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3בסעיף 3)ב( לחוק העיקרי -2 

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב בה יבוא "1,850 שקלים חדשים";  )1(

בפסקה )2(, במקום "ב–1 בינואר" יבוא "בחודש ינואר";  )2(

אחרי פסקה )4( יבוא:  )3(

")5( מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה 
בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב–1 בדצמבר בכל שנה )בפסקה 
זו - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; 

לעניין זה - 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 811, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(, עמ' 56 

ס"ח התשס"ז, עמ' 47; התשע"ב, עמ' 583   1

ספר החוקים 2433, י"ג באדר א' התשע"ד, 2014 2 13
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"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007 "

בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:3 תיקון סעיף 4

")4( מענק הטבות כאמור בסעיף 3)ב()5( "

בסעיף 5)א( לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 5

לסיוע  זכאי  "ואשר  יבוא  להלן:"  כמפורט  להטבות  גם  "זכאי  במקום  ברישה,   )1(
בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי גם לתוספת בשיעור של 10% מסכום 

הסיוע שהוא זכאי לו ";

פסקאות )1( ו–)2( - יימחקו   )2(

בסעיף 5א)ב( לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 5א

בפסקה )2(, במקום "בסעיף 5)א()1(" יבוא "בסעיף 3)ב()5(";  )1(

בפסקה )3(, במקום "בסעיף 5)א()2(" יבוא "בסעיף 5)א("   )2(

בסעיף 7)א( לחוק העיקרי, במקום "5)א()2(" יבוא "5)א(" 6 תיקון סעיף 7

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

תחילתו של חוק זה ביום א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014( )להלן - יום 7  )א( 
התחילה(, והוא יחול על מענק הטבות וקצובת הבראה כמשמעותם בחוק העיקרי, 
2014 ישולם בחודש  2014 ואילך; ואולם מענק הטבות לשנת  המשולמים בעד שנת 

פברואר 2014  

מי שקיבל מענק הטבות לשנת 2014 לפי סעיף 5)א()1( לחוק העיקרי כנוסחו ערב  )ב( 
יום התחילה, לא ישולם לו מענק הטבות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בעד אותה 

תקופה 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתו של סעיף 3)ב()1( לחוק העיקרי, כנוסחו  )ג( 
בסעיף 2)1( לחוק זה, ב–1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק זה, והוא יחול על קצבה 

המשולמת בעד החודש האמור ואילך 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מי שהרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק העיקרי  )ד( 
הכירה בזכאותו לקבלת הטבות לפי סעיפים 3 או 4 לחוק העיקרי בעד שנת 2013, יהיה 
זכאי לקבל מענק הטבות לפי סעיף 3)ב()5( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)3( לחוק זה, 
בעד שנת 2013, ובלבד שלא קיבל מענק הטבות כאמור בסעיף 5)א()1( לחוק העיקרי, 
כנוסחו ערב יום התחילה, בעד אותה שנה; מענק הטבות בעד שנת 2013 ישולם לזכאי 
לפי סעיף קטן זה עד תום החודש שלאחר החודש שבו חל יום פרסומו של חוק זה או 

שבו הכירה הרשות המוסמכת בזכאותו, לפי המאוחר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת
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חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ד-2014*

בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד-1993  1, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

האמור בו יסומן ")א(", ובו המילים "שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים   )1(
)להלן - ההורה(," - יימחקו, ואחרי "בשל מחלת ההורה" יבוא "שלו או של בן זוגו 

)להלן - ההורה(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן )א(, זכאי עובד להביא בחשבון,  ")ב( 
לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים 
לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של 

העובד באותו יום אילולא נעדר "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014*

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 7א)ג()3(, בסופו יבוא "תוך 1 תיקון סעיף 7א
שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו 

גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;"  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ד-2014*

תיקון סעיף 1בחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד-1993  1, בסעיף 1 -1 

האמור בו יסומן ")א(", ובו המילים "שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים   )1(
)להלן - ההורה(," - יימחקו, ואחרי "בשל מחלת ההורה" יבוא "שלו או של בן זוגו 

)להלן - ההורה(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן )א(, זכאי עובד להביא בחשבון,  ")ב( 
לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים 
לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של 

העובד באותו יום אילולא נעדר "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק קליטת חיילים משוחררים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014*

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994  1, בסעיף 7א)ג()3(, בסופו יבוא "תוך 1 
שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו 

גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;"  

תיקון סעיף 7א

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 521, מיום י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(, עמ' 6 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 33; התשנ"ו, עמ' 132   1

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 528, מיום כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(, עמ' 22 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשע"ב, עמ' 146   1
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חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 59 והוראת שעה(, 
התשע"ד-2014*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 6יט2
6יט1 יבוא: 

 "תוכן שידורי
כבלים

בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ישדר מגוון סרטים 6יט2  )א( 
האמנות,  המוסיקה,  הבידור,  בתחומי  השאר  בין  ותכניות, 

החברה, המדע, החינוך, התרבות והספורט 

)א(, יכלול בעל  במסגרת שידורים כאמור בסעיף קטן  )ב( 
רישיון כללי לשידורי כבלים, גם שידורים שיש בהם ביטוי 
לנושאים ולצרכים ייחודיים של שטח גאוגרפי שהמועצה 
קבעה את גבולותיו בכללים )בסעיף זה - אזור(; המועצה 
לשדר  כבלים  לשידורי  כללי  רישיון  לבעל  לאשר  רשאית 

שידורים כאמור ביותר מתחום אזור אחד 

בקיום שידורים לפי סעיף זה יפעל בעל רישיון כללי  )ג( 
לשידורי כבלים בהתאם לכללים שתקבע המועצה לעניין סעיף 

זה "

בסעיף 6כ1)א( לחוק העיקרי, במקום "6כ)ב(" יבוא "6יט2)א(" 2 תיקון סעיף 6כ1

בסעיף 6כ2)ב( לחוק העיקרי, במקום "6כ)א(" יבוא "6סב1)א(" 3 תיקון סעיף 6כ2

בסעיף 6נז לחוק העיקרי, במקום "6כ)ב(" יבוא "6יט2" 4 תיקון סעיף 6נז 

אחרי סעיף 6סב לחוק העיקרי יבוא:5 הוספת פרק ב'3

"פרק ב'3: חדשות מקומיות - הוראת שעה

חדשות מקומיות - 
הוראת שעה

בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי 6סב1  )א( 
לוויין )בסעיף זה - בעלי הרישיון( ישדרו חדשות מקומיות 
ותכניות מקומיות בענייני היום הנוגעים לאזור מסוים בלבד 
)בסעיף זה - חדשות מקומיות(; בעלי הרישיון לא יפיקו את 

החדשות המקומיות במשותף 

לשם קיום שידורי חדשות מקומיות יקצו בעלי הרישיון,  )ב( 
מדי שנה, סכום שלא יפחת מחמישה מיליון שקלים חדשים; 
מספר  לפי  מהסכום,  חלק  בתשלום  יישא  רישיון  בעל  כל 

המנויים שלו ביחס לכלל המנויים של בעלי הרישיון  

המועצה, כהגדרתה בסעיף 6א, תקבע בכללים הוראות  )ג( 
הפקתם  אופן  מתכונתם,  היקפם,  רמתם,  תוכנם,  לעניין 
ומועדיהם של שידורי החדשות המקומיות, בהתחשב בין 
)ב( וכן את אופן העברת  השאר בסכום הקבוע בסעיף קטן 
רשאים  הרישיון  בעלי  המנויים;  מספר  וחישוב  הסכומים 
להציע למועצה, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק 
שעה(,  והוראת   59 מס'  )תיקון  ושידורים(  )בזק  התקשורת 
התשע"ד-2014 2, הצעה לעניין חלוקת הפקת שידורי החדשות 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 533, מיום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(, עמ' 37 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ד, עמ' 282   1

ס"ח התשע"ד, עמ' 282   2
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המקומיות ביניהם לפי אזורים או בדרך אחרת, והמועצה 
רשאית לאשר את ההצעה, בשינויים או בלא שינויים 

החדשות המקומיות לפי פרק זה ישודרו במשך שנתיים,  )ד( 
החל ביום כ"ב בניסן התשע"ד )22 באפריל 2014( "

בסעיף 37ב1)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )7( יבוא:6 תיקון סעיף 37ב1

הפר הוראה לפי סעיף 6סב1 "  )8("

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014*

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7 יבוא:1 הוספת סעיף 7א

"קיום קשר עם קטין 
ואחראי על קטין 

בשפתם

)טיפול 7א  קיום קשר בין עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  )א( 
והשגחה( ובין קטין ואחראי על קטין, והעברת מידע, בכל 
עניין לפי חוק זה, לרבות לשם הכנת תסקיר, ייעשו בשפת 
הקטין או האחראי על הקטין או בשפה שהם מבינים ודוברים 
אותה, או בתרגום לשפה כאמור, ותוך מתן הזדמנות לכל אחד 
מהם להשמיע את דבריו בשפה זו; תרגום כאמור ייעשה על 
ידי מתורגמן, או עובד סוציאלי כאמור או מי מטעמו, וזהות 

המתרגם תתועד בכתב 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לעכב נקיטת אמצעי  )ב( 
חירום לפי סעיף 11 או אמצעים זמניים שאינם סובלים דיחוי 
לפי סעיף 12, אם בעת נקיטתם לא היה בנמצא עובד סוציאלי 
או אדם אחר הדוברים את השפה, כאמור באותו סעיף קטן, 
ובלבד שבסמוך לאחר נקיטת האמצעים כאמור תימסר לקטין 
ולאחראי על הקטין הודעה בדבר נקיטתם, בשפה כאמור, והם 

יוכלו להשמיע את דברם בשפה זו "

בסעיף 23)א( לחוק העיקרי, אחרי "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(" יבוא 2 תיקון סעיף 23
"או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

המקומיות ביניהם לפי אזורים או בדרך אחרת, והמועצה 
רשאית לאשר את ההצעה, בשינויים או בלא שינויים 

החדשות המקומיות לפי פרק זה ישודרו במשך שנתיים,  )ד( 
החל ביום כ"ב בניסן התשע"ד )22 באפריל 2014( "

תיקון סעיף 37ב1בסעיף 37ב1)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )7( יבוא:6 

הפר הוראה לפי סעיף 6סב1 "  )8("

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014*

הוספת סעיף 7אבחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 7 יבוא:1 

"קיום קשר עם קטין 
ואחראי על קטין 

בשפתם

)טיפול 7א  קיום קשר בין עובד סוציאלי לפי חוק הנוער  )א( 
והשגחה( ובין קטין ואחראי על קטין, והעברת מידע, בכל 
עניין לפי חוק זה, לרבות לשם הכנת תסקיר, ייעשו בשפת 
הקטין או האחראי על הקטין או בשפה שהם מבינים ודוברים 
אותה, או בתרגום לשפה כאמור, ותוך מתן הזדמנות לכל אחד 
מהם להשמיע את דבריו בשפה זו; תרגום כאמור ייעשה על 
ידי מתורגמן, או עובד סוציאלי כאמור או מי מטעמו, וזהות 

המתרגם תתועד בכתב 

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לעכב נקיטת אמצעי  )ב( 
חירום לפי סעיף 11 או אמצעים זמניים שאינם סובלים דיחוי 
לפי סעיף 12, אם בעת נקיטתם לא היה בנמצא עובד סוציאלי 
או אדם אחר הדוברים את השפה, כאמור באותו סעיף קטן, 
ובלבד שבסמוך לאחר נקיטת האמצעים כאמור תימסר לקטין 
ולאחראי על הקטין הודעה בדבר נקיטתם, בשפה כאמור, והם 

יוכלו להשמיע את דברם בשפה זו "

בסעיף 23)א( לחוק העיקרי, אחרי "עובד סוציאלי לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(" יבוא 2 
"או אדם המסייע בתרגום כאמור בסעיף 7א" 

תיקון סעיף 23

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 526, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(, עמ' 16 

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"ב, עמ' 611   1
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חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 135(, התשע"ד-2014*

בפקודת העיריות 1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, בסופו יבוא:1 תיקון סעיף 1

""עירייה איתנה" - עירייה שהוכרזה כעירייה איתנה לפי הוראות סעיף 232א "

בסעיף 140ג לפקודה -2 תיקון סעיף 140ג 

בהגדרה "שיעור גירעון מצטבר", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות   )1(
מארנונה;";

בהגדרה "שיעור גירעון שוטף", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות   )2(
מארנונה;" 

בסעיף 188 לפקודה, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:3  תיקון סעיף 188

")ב1( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, עשייה במקרקעין כאמור בסעיפים 
מועצת  אישור  על  הודעה  השר;  אישור  טעונה  אינה  איתנה  בעירייה  אלה  קטנים 
העירייה לעשייה במקרקעין בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה 

בתוך 15 ימים ממועד האישור "

בסעיף 196 לפקודה, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:4 תיקון סעיף 196

על אף האמור בסעיף קטן )א(, חוזה של עירייה איתנה למתן זיכיון או מונופולין  ")ב( 
אינו טעון אישור השר; הודעה על אישור מועצת העירייה לחוזה כאמור בעירייה איתנה 

תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור "

בסעיף 206 לפקודה -5 תיקון סעיף 206 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, אלא   )1(
אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא 
בר–ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה 

שנת כספים ";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "הוצעה במועצה של עירייה איתנה הצעה לאישור   )2(
הצעת התקציב בשינויים, לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של הגזבר, 
לפני הדיון או במהלכו, שלפיה התקציב, לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר–ביצוע כאמור 

בסעיף קטן )א( ";

בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "על אף האמור, תקציב עירייה איתנה אינו טעון אישור   )3(
השר "; 

בסעיף קטן )ה(, אחרי "והמועצה או השר" יבוא "ולעניין עירייה איתנה - המועצה",   )4(
אחרי "שאישר השר" יבוא "ולעניין עירייה איתנה - שאישרה המועצה" ובסופו יבוא 
"לא תאושר תוספת סכום כאמור בעירייה איתנה, אלא אם כן ניתנה חוות דעת של 
גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בתוספת הסכום האמור כדי להביא ליצירת גירעון שוטף, 
כהגדרתו בסעיף 140ג, בתקציב העירייה בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות 

העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים" 

בסעיף 208 לפקודה, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 6 תיקון סעיף 208 

התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם לעירייה בהתאם להוראות שיקבע השר " ")ב(  

אחרי סעיף 208 לפקודה יבוא:7 הוספת סעיף 208א 

התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 444, מיום י"ב באדר התשע"ב )6 במרס 2012(, עמ' 112 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 54   1
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"רזרבה בתקציב 
עירייה איתנה

כללית, 208א  רזרבה  סעיף  יכלול  איתנה  עירייה  )א( תקציב 
שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת 
הכספים; שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך 

הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה 

תאושר  לא  ו–211,   210 סעיפים  מהוראות  לגרוע  )ב( בלי 
איתנה  עירייה  בתקציב  הכללית  הרזרבה  מסעיף  העברה 
לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה המועצה שההוצאה 

שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש 

כל  בסוף  להעביר  ניתן  )ב(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  )ג( על 
רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבע 
)א(, ובלבד שלאחר ההעברה לא יפחת הסכום  בסעיף קטן 
בסעיף הרזרבה הכללית מהסכום שנקבע כאמור בסעיף קטן 
)א( כשהוא מוכפל במספר הרבעונים שנותרו עד לתום שנת 

הכספים ומחולק בארבע "

בסעיף 210 לפקודה -8 תיקון סעיף 210

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "לא תאושר הצעת התקציב כאמור בעירייה איתנה,   )1(
אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן 
כי הוא בר–ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו 

לאותה שנת כספים";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "הוצעה במועצה של עירייה איתנה הצעה לאישור   )2(
הצעת תקציב כאמור בשינויים, לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של 
הגזבר, לפני הדיון או במהלכו, שלפיה התקציב, לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר–ביצוע 

כאמור בסעיף קטן )א( ";

)ג(, בסופו יבוא "ואולם תקציב מילואים בעירייה איתנה אינו טעון  בסעיף קטן   )3(
אישור של השר" 

בסעיף 211 לפקודה, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:9 תיקון סעיף 211 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, העברת כספים כאמור באותו סעיף קטן בעירייה  ")ב(  
איתנה אינה טעונה אישור של השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה 

לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים "

הוספת סימן ד' 
בפרק אחד־עשר

אחרי סעיף 232 לפקודה יבוא:10 

"סימן ד': עירייה איתנה

הכרזה על עירייה 
איתנה

בסימן זה -232א  )א( 

44 לחוק  "אשראי" ו"הכנסות עצמיות" - כהגדרתם בסעיף 
יסודות התקציב;

"גירעון מצטבר", "גירעון שוטף", "הדוח המבוקר", "שיעור  
גבייה", "שיעור גירעון מצטבר", ו"שיעור גירעון שוטף" 

- כהגדרתם בסעיף 140ג;

"הלוואת שעה" - כמשמעותה בסעיף 202 

"רזרבה בתקציב 
עירייה איתנה

כללית, 208א  רזרבה  סעיף  יכלול  איתנה  עירייה  )א( תקציב 
שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת 
הכספים; שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך 

הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה 

תאושר  לא  ו–211,   210 סעיפים  מהוראות  לגרוע  )ב( בלי 
איתנה  עירייה  בתקציב  הכללית  הרזרבה  מסעיף  העברה 
לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה המועצה שההוצאה 

שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש 

כל  בסוף  להעביר  ניתן  )ב(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  )ג( על 
רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבע 
)א(, ובלבד שלאחר ההעברה לא יפחת הסכום  בסעיף קטן 
בסעיף הרזרבה הכללית מהסכום שנקבע כאמור בסעיף קטן 
)א( כשהוא מוכפל במספר הרבעונים שנותרו עד לתום שנת 

הכספים ומחולק בארבע "

תיקון סעיף 210בסעיף 210 לפקודה -8 

בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא "לא תאושר הצעת התקציב כאמור בעירייה איתנה,   )1(
אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן 
כי הוא בר–ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו 

לאותה שנת כספים";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "הוצעה במועצה של עירייה איתנה הצעה לאישור   )2(
הצעת תקציב כאמור בשינויים, לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות דעתו של 
הגזבר, לפני הדיון או במהלכו, שלפיה התקציב, לאחר השינויים, יהיה מאוזן ובר–ביצוע 

כאמור בסעיף קטן )א( ";

)ג(, בסופו יבוא "ואולם תקציב מילואים בעירייה איתנה אינו טעון  בסעיף קטן   )3(
אישור השר" 

תיקון סעיף 211 בסעיף 211 לפקודה, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:9 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, העברת כספים כאמור באותו סעיף קטן בעירייה  ")ב(  
איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה 

לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים "

הוספת סימן ד' אחרי סעיף 232 לפקודה יבוא:10 
בפרק אחד־עשר

"סימן ד': עירייה איתנה

הכרזה על עירייה 
איתנה

בסימן זה -232א  )א( 

44 לחוק  "אשראי" ו"הכנסות עצמיות" - כהגדרתם בסעיף 
יסודות התקציב;

"גירעון מצטבר", "גירעון שוטף", "הדוח המבוקר", "שיעור 
גבייה", "שיעור גירעון מצטבר", ו"שיעור גירעון שוטף" 

- כהגדרתם בסעיף 140ג;

 

"הלוואת שעה" - כמשמעותה בסעיף 202 
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התקיימו  אם  איתנה  כעירייה  עירייה  על  יכריז  השר  )ב( 
)2(, וכן כל התנאים  )1( או  בה התנאים המפורטים בפסקה 

המפורטים בפסקאות )3( עד )6( שלהלן:

שיעור הגירעון המצטבר של העירייה, כפי )1( )א( 
אינו  האחרון,  השנתי  המבוקר  בדוח  שהופיע 

עולה על 5% 12 

כפי  העירייה,  שקיבלה  האשראי  יתרת  )ב( 
של  האחרון  השנתי  המבוקר  בדוח  שהופיעה 
העירייה, אינה עולה על 50% משיעור הכנסות 
העירייה בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח, 
למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של 
העירייה והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

שיעור הגירעון המצטבר של העירייה, כפי )2( )א( 
אינו  האחרון,  השנתי  המבוקר  בדוח  שהופיע 

עולה על 16% 

כפי  העירייה,  שקיבלה  האשראי  יתרת  )ב( 
של  האחרון  השנתי  המבוקר  בדוח  שהופיעה 
העירייה בצירוף הגירעון המצטבר של העירייה, 
על  עולה  אינה  המבוקר,  בדוח  שהופיע  כפי 
60% משיעור הכנסות העירייה בתקציב השוטף 
המפורטות באותו דוח, למעט הכנסות כאמור 
לכיסוי הגירעון המצטבר של העירייה והכנסות 

שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

היחס בין ההכנסות העצמיות של העירייה לכלל   )3(
הכנסותיה המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון, 
למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות 

שנרשמו בשל הנחות מארנונה, עולה על 5% 62;

יתרת האשראי שקיבלה העירייה, שמועד פירעונו    )4(
הלוואת  למעט  שנה,  על  עולה  שאינה  בתקופה  חל 
שעה, כפי שהופיעה בדוח המבוקר השנתי האחרון, 
אינה עולה על 10% משיעור הכנסות העירייה בתקציב 
השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר 
של העירייה המפורטות באותו דוח והכנסות שנרשמו 

בשל הנחות מארנונה; 

העירייה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד    )5(
לא  הכספים  לשנת  שקדמו  השנים  ובשלוש  הפנים 
צברה גירעון שוטף בכל אחת משנות הכספים האמורות 

על פי הדוחות המבוקרים לשנים אלה;

שיעור גביית הארנונה של העירייה בכל אחת    )6(
משלוש השנים שקדמו לשנת הכספים ביחס לחיוב 
השוטף מארנונה באותם שנים, הוא 80% לפחות, על 

פי הדוחות המבוקרים לשנים אלה 
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על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא יכריז השר על עירייה  )ג( 
כעירייה איתנה אלא לאחר שהונחה לפניו חוות דעת של 
המנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו, כי מתקיימים 
לגבי העירייה התנאים המנויים באותו סעיף קטן, וכי לא 

מתקיימים לגביה תנאים אלה: 

תקין  מנוהלים באורח לא  ענייניה  או  תקציבה   )1(
או שלא בהתאם להוראות כל דין, באופן שיש בו כדי 
בחינת  איתנה;  כעירייה  עליה  ההכרזה  את  למנוע 
התנהלותה של העירייה לעניין פסקה זו תיעשה בין 
השאר בשים לב לתקינות התנהלותם של התאגידים 

העירוניים של העירייה, כהגדרתם בסעיף 249א;

העירייה חרגה מתקן כוח האדם שאושר בתקציבה    )2(

מיום  ימים  שלושים  בתום  יחל  ההכרזה  של  תוקפה  )ד( 
ההכרזה, אלא אם כן קבע השר מועד אחר; ואולם הוראות 
פקודה זו החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה ימשיכו 
לחול על פעולות שהיו טעונות אישור של השר או הממונה, 
לפי העניין, לפני תחילת תוקפה של ההכרזה, והוגשו לאישור 

מי מהם לפני מועד זה 

הודעה על הכרזה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט  )ה( 
של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של העירייה האיתנה 

נוכח השר, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה הכספיים 232ב ביטול הכרזה )א( 
ואופן תפקודה של עירייה איתנה עלולים להביא ליצירת 
גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או 

שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה 

של  הכללי  המנהל  של  דעת  חוות  פי  על  השר,  נוכח  )ב( 
את  יבטל  מאלה,  אחד  שמתקיים  מטעמו,  מי  או  המשרד 

ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה:

העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף;  )1(

העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים   )2(
שוטף  גירעון  ליצירת  להביא  העלול  באופן  ולפעול 
בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח 
לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה 

בה, כאמור בסעיף קטן )א(;

מהתנאים  תנאי  בעירייה  עוד  מתקיים  לא   )3(
הקבועים בסעיף 232א)ב( 

העירייה  לראש  תימסר  ההכרזה  ביטול  על  הודעה  )ג( 
וליושב ראש המועצה ותפורסם באתר האינטרנט של משרד 
הפנים ובאתר האינטרנט של העירייה; ביטול ההכרזה ייכנס 
לתוקפו בתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן 

קבע השר מועד אחר, מטעמים מיוחדים 

בוטלה ההכרזה על עירייה כעירייה איתנה יחולו )ד(  )1(
עליה, מיום כניסת הביטול לתוקף, הוראות פקודה זו 

החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא יכריז השר על עירייה  )ג( 
כעירייה איתנה אלא לאחר שהונחה לפניו חוות דעת של 
המנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו, כי מתקיימים 
לגבי העירייה התנאים המנויים באותו סעיף קטן, וכי לא 

מתקיימים לגביה תנאים אלה: 

מנוהלים באורח לא תקין  ענייניה  או  תקציבה   )1(
או שלא בהתאם להוראות כל דין, באופן שיש בו כדי 
בחינת  איתנה;  כעירייה  עליה  ההכרזה  את  למנוע 
התנהלותה של העירייה לעניין פסקה זו תיעשה בין 
השאר בשים לב לתקינות התנהלותם של התאגידים 

העירוניים של העירייה, כהגדרתם בסעיף 249א;

העירייה חרגה מתקן כוח האדם שאושר בתקציבה   )2( 

מיום  ימים  שלושים  בתום  יחל  ההכרזה  של  תוקפה  )ד( 
ההכרזה, אלא אם כן קבע השר מועד אחר; ואולם הוראות 
פקודה זו החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה ימשיכו 
לחול על פעולות שהיו טעונות אישור השר או הממונה, לפי 
העניין, לפני תחילת תוקפה של ההכרזה, והוגשו לאישור מי 

מהם לפני מועד זה 

הודעה על הכרזה כאמור בסעיף זה תפורסם באתר האינטרנט  )ה( 
של משרד הפנים ובאתר האינטרנט של העירייה האיתנה 

נוכח השר, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה הכספיים 232ב ביטול הכרזה )א( 
ואופן תפקודה של עירייה איתנה עלולים להביא ליצירת 
גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או 

שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה 

של  הכללי  המנהל  של  דעת  חוות  פי  על  השר,  נוכח  )ב( 
את  יבטל  מאלה,  אחד  שמתקיים  מטעמו,  מי  או  המשרד 

ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה:

העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף;  )1(

העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים   )2(
שוטף  גירעון  ליצירת  להביא  העלול  באופן  ולפעול 
בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח 
לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה 

בה, כאמור בסעיף קטן )א(;

מהתנאים  תנאי  בעירייה  עוד  מתקיים  לא   )3(
הקבועים בסעיף 232א)ב( 

העירייה  לראש  תימסר  ההכרזה  ביטול  על  הודעה  )ג( 
וליושב ראש המועצה ותפורסם באתר האינטרנט של משרד 
הפנים ובאתר האינטרנט של העירייה; ביטול ההכרזה ייכנס 
לתוקפו בתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן 

קבע השר מועד אחר, מטעמים מיוחדים 

בוטלה ההכרזה על עירייה כעירייה איתנה יחולו )ד(  )1(
עליה, מיום כניסת הביטול לתוקף, הוראות פקודה זו 

החלות על עירייה שאינה עירייה איתנה 
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הכניסה  מיום   ,)1( פסקה  מהוראות  לגרוע  בלי   )2(
לתוקף של ביטול ההכרזה יחולו לעניין תקציב העירייה 
על  החלות  ו–)ה(,  206)ג(  סעיף  הוראות  שנה  לאותה 

עירייה שאינה עירייה איתנה 

 דיווח בעניין
עיריות איתנות

מדי שנה יגיש המנהל הכללי של משרד הפנים, או מי 232ג  )א(  
מטעמו, לשר, דוח על העיריות שהוכרזו כעיריות איתנות, ובו 
יפורטו לגביהן התקיימות התנאים המנויים בסעיף 232א)ב( 
של ו–)2(   )1( בפסקאות  המנויים  התנאים   ואי–התקיימות 

סעיף 232א)ג( 

השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,  )ב( 
מדי שנה, על העיריות שהוכרזו כעיריות איתנות, ועל עיריות 

שההכרזה עליהן בוטלה, והסיבות לכך "

בסעיף 338 לפקודה, אחרי "באישורו של הממונה" יבוא "ובעירייה איתנה - באישור 11 תיקון סעיף 338
המועצה" 

339 לפקודה, אחרי "באישורו של השר" יבוא "ובעירייה איתנה - באישור 12 תיקון סעיף 339 בסעיף 
המועצה", במקום "ראה" יבוא "ראו", אחרי "יחליט השר" יבוא "ובעירייה איתנה - 

תחליט המועצה" ובמקום "שעיין" יבוא "שעיינו" 

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 67

בפקודת המועצות המקומיות  2 -13 

סעיף 11 - בטל;  )1(

בסעיף 27, במקום "התקציב יוגש לאישור הממונה, במישרין," יבוא "התקציב יוכן   )2(
ויאושר על ידי המועצה לפי הוראות סעיף 206 לפקודת העיריות, בשינויים המחויבים";

בסעיף 28, המילים "על ידי הממונה" - יימחקו;  )3(

בסעיף 34, במקום "סימן ב'" יבוא "סימנים ב' ו–ד'";  )4(

בסעיף 34א, אחרי "173ב," יבוא "188,", אחרי "192," יבוא "196,", אחרי "206," יבוא "208,   )5(
208א,", במקום "210, 213" יבוא "210 עד 213" ואחרי "277," יבוא "338 ו–339 לעניין מועצות 

מקומיות שהוכרזו כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק 11 לפקודת העיריות," 

תיקון חוק יסודות 
התקציב - מס' 44

בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 3, בסעיף 44 -14 

בהגדרה "שיעור גירעון מצטבר", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות   )1(
מארנונה;";

)2(  בהגדרה "שיעור גירעון שוטף", בסופה יבוא "והכנסות שנרשמו בשל הנחות 
מארנונה;" 

הוראות סעיף 208)ב( לפקודה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, לרבות כפי שהוחל בסעיף 15 תחולה
34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, יחולו על תקציב רשות 
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