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בסעיף 9)ב( לחוק העיקרי, במקום "או שקיימת לגביו הכרזה לפי סעיף 2 כי הוא אדם 3 תיקון סעיף 9
פעיל טרור" יבוא "כאמור בפסקה )1( להגדרה "אדם שהוא פעיל טרור או שקיימת לגביו 

או לגבי ארגון שהוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי סעיף 2" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הראיות )מס' 15(, התשע"ב—2012*

בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א—1971  1, בסעיף 42א)ב()1(, המילים "של בית דין 1 תיקון סעיף 42א
צבאי לעבירות תנועה ופסק דין" — יימחקו 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 98(, התשע"ב—2012*

תיקון התוספת 
השלישית

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—1965  1, בתוספת השלישית, בסעיף 13, האמור בו יסומן 1 
")א(" ואחריו יבוא:

כספים,  שנת  מדי  רשאית,  המקומית  הרשות  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ב( 
להשתמש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך, לפי החלטת המועצה 

ברוב חבריה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

הסכום לא יעלה על 10% מיתרת ההכנסות או על מכפלה של 75 שקלים   )1(
חדשים במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי 

הנמוך; 

הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד של הרשות המקומית שייועד אך ורק   )2(
למטרה זו, והם לא ישמשו אלא להשקעה בחינוך כאמור בסעיף קטן זה;

מתקיים אחד מאלה:  )3(

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 452, מיום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(, עמ' 135 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ב, עמ' 458   1
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פעיל טרור" יבוא "כאמור בפסקה )1( להגדרה "אדם שהוא פעיל טרור" או שקיימת לגביו 

או לגבי ארגון שהוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי סעיף 2" 

תיקון סעיף 9
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שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה
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               יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הראיות )מס' 15(, התשע"ב—2012*

בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א—1971  1, בסעיף 42א)ב()1(, המילים "של בית דין 1 
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ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 98(, התשע"ב—2012*

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—1965  1, בתוספת השלישית, בסעיף 13, האמור בו יסומן 1 
")א(" ואחריו יבוא:

תיקון התוספת 
השלישית

כספים,  שנת  מדי  רשאית,  המקומית  הרשות  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  ")ב( 
להשתמש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך, לפי החלטת המועצה 

ברוב חבריה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

הסכום לא יעלה על 10% מיתרת ההכנסות או על מכפלה של 75 שקלים   )1(
חדשים במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי 

הנמוך; 
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חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 ביולי   9( התשע"ב  בתמוז  י"ט  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 680, מיום ח' באייר התשע"ב )30 באפריל 2012( ]הונחה על שולחן הכנסת ביום ט' באייר התשע"ב 

)1 במאי 2012([, עמ' 786 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421; ס"ח התש"ס, עמ' 229    1
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היחס שבין יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ובין הכנסותיה  )א( 
בתקציב השוטף, למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר, והכל 
על  עולה  אינו  שהוגש,  האחרון  השנתי  המבוקר  בדוח  שהופיעו  כפי 
5% 42 ושיעור הגירעון המצטבר של הרשות המקומית אינו עולה על 
עולה  שלה  המצטבר  הגירעון  ששיעור  מקומית  רשות  ולעניין   ,17 5%
לא  הכספים  לשנת  שקדמו  השנים  בחמש  אם   — האמור  השיעור  על 
תקופה  באותה  המצטבר  גירעונה  את  וצמצמה  שוטף  גירעון   צברה 

ב–20% לפחות;

היחס כאמור בפסקת משנה )א( אינו עולה על 50%, ושיעור הגירעון  )ב( 
המצטבר כאמור באותה פסקת משנה אינו עולה על 5% 12;

הרשות המקומית אינה זכאית למענק סיוע ממשרד הפנים ובשלוש השנים   )4(
שקדמו לשנת הכספים לא צברה גירעון שוטף;

היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת   )5(
הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר ובין סכומים המגיעים לרשות 
המקומית בעד ארנונה, באותה שנת כספים, על סמך הודעות תשלום שהמציאה 

לחייבים, הוא 80% לפחות;

היחס שבין הוצאות השכר של הרשות המקומית ובין כלל הכנסותיה, הכל   )6(
כפי שהופיעו בדוח המבוקר השנתי האחרון שהוגש, אינו עולה על 30%;

ראש הרשות המקומית הגיש לשר אישורים אלה:  )7(

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית כי אין גירעון בתקציב בלתי  )א( 
רגיל כהגדרתו בסעיף 213א לפקודת העיריות, המנוהל ברשות המקומית 
באותה שנת כספים, וכי בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לא יהיה 

כדי להביא לידי גירעון כאמור;

אישור בכתב מאת גזבר הרשות המקומית ומהנדס הרשות המקומית  )ב( 
כי אין בשימוש בכספים מתוך יתרת ההכנסות משום פגיעה ביכולתה של 
הרשות לממן, בשנה שבה ניתן האישור ובחמש השנים שלאחר מכן, את 

כל ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א( 

החלטה כאמור בסעיף קטן )ב( טעונה את אישור השר, ואולם רשאי הוא שלא ליתן  )ג( 
אישור כאמור, אף בהתקיים כל התנאים האמורים בסעיף קטן )ב(, אם נוכח כי מתקיימות 

נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת  

השר, בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות  )ד( 
והספורט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף זה 

בסעיף זה — )ה( 

"אשראי", "גירעון מצטבר", "גירעון שוטף" ו"הדוח המבוקר" — כהגדרתם בסעיף 44 לחוק 
יסודות התקציב, התשמ"ה—1985 2;

"השקעה בחינוך" — הוצאות למימון תכניות השלמה, תכניות נוספות ותכניות העשרה 
או תגבור, במוסדות חינוך שבשטח שיפוטה של הרשות המקומית, ובלבד שלא 
ייכללו בהוצאות כאמור הוצאות שאינן נדרשות במיוחד למימון תכניות אלה, 

ובכלל זה הוצאות תפעול והוצאות שכר שוטפות של הרשות המקומית;

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
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"יתרת ההכנסות" — סך ההכנסות שנגבו כהיטל השבחה בשנת הכספים הקודמת, 
בניכוי סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א( שהוצאו בשנת הכספים הקודמת וסך 

ההתחייבויות להוצאות כאמור בשנת הכספים הקודמת;

"מוסד חינוך" — כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט—1949  3, וכן בית ספר מקצועי 
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג—1953 4;

"שנת כספים" — השנה המתחילה ב–1 בינואר של כל שנה;

התשי"ג— ממלכתי,  חינוך  בחוק  כמשמעותן   — נוספת"  ו"תכנית  השלמה"  "תכנית 
;5  1953

"תלמיד" — מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט—1949 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 17(, התשע"ב—2012*

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב—1962  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 28א
בסעיף 28א, במקום "אחד ההורים" יבוא "הורה" ובמקום הסיפה החל במילים "לתת 
הוראות" יבוא "אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין 

הקשר בינם ובין הקטין" 

אחרי סעיף 28א לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 28ב

"בקשה בעניין קשר 
בין קטין ובין הורי 

הוריו

בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, 28ב  )א( 
להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין  

בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף 28א תוגש לבית המשפט  )ב( 
בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית 
הגשת  דרך  בעניין  הוראות  יקבע  המשפטים  שר  המשפט; 

הבקשה והדיון בה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 450, מיום י"ט באדר התשע"ב )13 במרס 2012(, עמ' 128 

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120, התשע"ב, עמ' 142    1
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בניכוי סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן )א( שהוצאו בשנת הכספים הקודמת וסך 

ההתחייבויות להוצאות כאמור בשנת הכספים הקודמת;

"מוסד חינוך" — כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט—1949  3, וכן בית ספר מקצועי 
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג—1953 4;

"שנת כספים" — השנה המתחילה ב–1 בינואר של כל שנה;

התשי"ג— ממלכתי,  חינוך  בחוק  כמשמעותן   — נוספת"  ו"תכנית  השלמה"  "תכנית 
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בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב—1962  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 28א, במקום "אחד ההורים" יבוא "הורה" ובמקום הסיפה החל במילים "לתת 
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הוספת סעיף 28באחרי סעיף 28א לחוק העיקרי יבוא:2 

"בקשה בעניין קשר 
בין קטין ובין הורי 

הוריו

בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, 28ב  )א( 
להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין  

בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף 28א תוגש לבית המשפט  )ב( 
בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית 
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