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 03845816סימוכין:

 תשרי תשע"זב"א י ירושלים,
 2016אוקטובר ב 13

 
 2018-2017בעניין היקפו של חוק ההסדרים לשנים  בין יושב ראש הכנסת לבין שר האוצרהסכמות 

 ייכללו בחוק ההסדרים שלאסעיפים   סעיפים שייכללו בחוק ההסדרים
 (לאחר הקריאה הראשונה להליך חקיקה רגיל או יפוצלו )יוצאו לפני הקריאה הראשונה

 )תזכיר "מוניות קווי שירות"( פתיחת ענף מוניות השירות לתחרות .1 תזכיר "תקינה"()שינוי מבני בענף התקינה  .1
 -)תזכיר "תקשורת"  הפרטת מערך עידן פלוס והפצת הערוצים גם באינטרנט .2

 (1-7סעיפים 
 -" שונות")תזכיר ומית לבטיחות בדרכים מתן גמול ליו"ר מועצת הרשות הלא .2

 (2-ו 1סעיפים 
 -)תזכיר "תכנון ובניה" ייצוג הולם לעובדי מדינה ערבים במועצת מקרקעי ישראל  .3 (11, 10(, 4)8סעיפים  -)תזכיר "תקשורת אסדרת שידורי ספורט  .3

 לאחר הקריאה הראשונה*יפוצל להליך חקיקה רגיל  (2סעיף 
ביטול ניכוי הקצבה המשולמת מכוח ההסכם עם גרמניה מסכום הגמלה  .4 ((3)-(1)8סעיפים  -)תזכיר "תקשורת"  קידום תחרות בשוק התקשורת הקווית .4

 ((1)10(, 1)9סעיפים  -)תזכיר "ביטוח לאומי" המשולמת לניצולי שואה נזקקים 
 ורף*אושר לקריאה שניה ושלישית ויובא להצבעה בתחילת כנס הח

 )תזכיר "פיצויי הפקעה"(הגבלת גובה פיצויי הפקעה  .5 )תזכיר "שירות מוניות שיתופיות"( שירות מוניות שיתופיות .5
סעיף  - "שונות" תזכיר)שקיפות מחירים של מוצרי ניקיון, הגיינה ותמרוקים  .6

13) 
ול הליכי )תזכיר "הגברת האכיפה וייע ן מיסוי שוק היהלומיםיהוראות חדשות לעני .6

 ((7)1סעיף  -המס" 
קביעת חזקות לתושבות של חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל וחובת דיווח  .7 תחרות במשק הגפ"מ( -)תזכיר "אנרגיה" קידום תחרות בתחום הגז הביתי  .7

 על חבר בני אדם
 ((10(, )1)1סעיפים  -)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי המס" 

 כסוכים בין בעלי תשתיות ועדה ליישוב ס .8
 (3-7סעיפים  -)תזכיר "הסרת חסמים לביצוע פרויקטי תשתית לאומית" 

)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי מיסוי תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל  .8
 ((9(, )8)1סעיפים  -המס" 

תעשיה חיבור מפעלי  - "אנרגיה")תזכיר חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי  .9
 (לרשת הגז הטבעי"

  שנה 20לניכוי פחת לנכס בלתי מוחשי לתקופה של קביעת הוראות  .9
 ((5)1סעיף  -)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי המס" 

מהשבח הריאלי בלי  20%קביעת מסלול חדש של תשלום מס שבח בשיעור של  .10 )תזכיר "מים וביוב"(אסדרת משק הביוב  .10
  להוכיח את הוצאותיו שהמוכר יצטרך

 (2סעיף  -)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי המס" 
רשות שדות  -)תזכיר העברת הכנסות של רשות שדות התעופה לאוצר המדינה  .11

 התעופה(
קביעת כללים לגבי השאלה האם הוצאות ריבית והפרשי הצמדה מותרים  .11

 בניכוי כי השתלמו על הון ששימש בייצור הכנסה 
 ((4(,)3)1סעיפים  -)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי המס" 

)תזכיר "תום הזיכיון שלפי חוק זיכיון הסדרים שונים לעניין זיכיון צינור הנפט  .12
 צינור הנפט

)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הסמכת שר האוצר לקבוע פטור ממס לתושב חוץ  .12
 ((2)1סעיף  -הליכי המס" 

ודמי שכירות הן  שהכנסה מריבית, הפרשי הצמדה, תמלוגיםקביעת חזקה  .13 ("סכון וסיוע לעצמאיםיח")תזכיר  פנסיוני לעצמאיםסכון יח .13
 הכנסה פסיבית 

 ((6)1סעיף  -)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי המס" 
ק מס ערך מוסף כך שהיא תכלול גם מכירת סקת אקראי בחוהרחבת הגדרת ע .14 ("ענף התמרוקים)תזכיר "אסדרת ענף התמרוקים  .14

 מקרקעין בעלי אופי מסחרי 
 ((1)3סעיף  -)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי המס" 
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 ייכללו בחוק ההסדרים שלאסעיפים   סעיפים שייכללו בחוק ההסדרים
 (לאחר הקריאה הראשונה להליך חקיקה רגיל או יפוצלו )יוצאו לפני הקריאה הראשונה

ול )תזכיר "הגברת האכיפה וייע 2017ות לאיחוד עוסקים החל משנת ביטול האפשר .15 תזכיר "בריאות"()קביעת כללי התחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים  .15
 ((2)3סעיף  -הליכי המס" 

)תזכיר "הגברת האכיפה וייעול הליכי מסירת הודעות לנישומים באמצעים מקוונים  .16 ((3)ב(, 2(, 2)1סעיפים  -"ביטוח לאומי" )תזכיר תוספת ותק לקצבת זקנה  .16
 ((4)-(1)4סעיפים  -המס" 

-(12(, )6)-(5(, )1)5סעיפים  -)תזכיר "שונות"  שינוי אופן הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין .17 (4-7סעיפים  ,"ביטוח לאומי")תזכיר העלאת גמלת הבטחת הכנסה לקשישים  .17
 )ב((6-(, ו17)

 -)תזכיר "ביטוח לאומי" הגדלת סכום מענק ההטבות השנתי לניצולי שואה  .18
 ((2)10(, 2)9סעיף 

 (()שירותי אשראי ופיקדון)תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אסדרת גמ"חים  .18

 קביעת הוראות אחידות לגבי השעות שבהן ניתן לבצע עבודות תשתית  .19 (תזכיר "ביטוח לאומי")ייעול מערך הגבייה של המוסד לביטוח לאומי  .19
 (2סעיף  -)תזכיר "הסרת חסמים לביצוע פרויקטי תשתית לאומית" 

  תקופת כהונה במועצה ארצית ובוועדה מחוזית לפי חוק התכנון והבניה .20 (17-27סעיפים  -" ביטחון")תזכיר יישום המלצות ועדת גורן  .20
 ((4)1-( ו2)1סעיפים  -)תזכיר "תכנון ובניה" 

)לעניין  16-ו 15סעיפים  -)תזכיר "ביטחון" הוראות לעניין פרישה משירות קבע  .21
 ((15ההסדר הקבוע בסעיף 

)תזכיר "תכנון ות לעניין פעולות חיפוש והפקת נפט תיקון הגדרת תשתיות לאומי .21
 ((1)1סעיף  -ובניה" 

 -)תזכיר "שונות" הרחבת השימושים המותרים בכספי הקרן לשמירת הניקיון  .22  (8-)א( ו2(, 1)1סעיפים  -" ביטוח לאומי" )תזכיר שיפוי המוסד לביטוח לאומי .22
 (3-4סעיפים 

 י קצבת נכות כללית שיפור מצבם הכלכלי של מקבל .23
 )תזכיר "שיפור מצבם הכלכלי של מקבלי קצבת נכות כללית"(

 - "שונות")תזכיר העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות ניירות ערך  .23
 (14סעיף 

 (16-17סעיפים  - "שונות")תזכיר הגשה מקוונת של מסמכי עמותות  .24 )תזכיר "מס ריבוי נכסים"(מס על שלוש דירות ומעלה  .24
אימוץ המלצות הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל  .25 )תזכיר "פיצויי פיטורים"(מיסוי פיצויי פיטורים המופקדים לקופת גמל  .25

 )תזכיר "ייעול שוק ההימורים"( והקצאת הרווחים לציבור
לתזכיר  3, למעט סעיף הלאחר הקריאה הראשונ*יפוצל להליך חקיקה רגיל 

 שעניינו העברת כספים למדינה
 )תזכיר "דמי פיתוח"(מסי פיתוח  .26 )תזכיר "מיסוי רווחי חברה"(מיסוי חברות ארנק  .26

 לאחר הקריאה הראשונה*יפוצל להליך חקיקה רגיל 
)תזכיר "מדיניות ינויים במדיניות הענישה לעניין המרת מאסר בעבודות שירות ש .27 ((5)1סעיף  -)תזכיר "שינוי במשטר המס" מיסוי פרסים והגרלות  .27

 ענישה"(
)תזכיר "קרן לצמצום פערים ברשויות קרן לתשלום ארנונה על ידי המדינה  .28

 המקומיות"(
 (15סעיף  -)תזכיר "שונות"  הוצאה לפועל .28

דפים על הפחתת מס חברות ומס רווח הון למפעלים טכנולוגיים מוע .29
 )תזכיר "עידוד השקעות הון"(הכנסה הנובעת מקניין רוחני 

  

   )תזכיר "שונות"(תיקונים שונים להפחתת רגולציה בחוק מיסוי מקרקעין  .30
   ((2)3-(, ו4(,)3)1סעיפים  -)תזכיר "שינויים במשטר המס" שינוי מדרגות המס  .31
אחוז אחד בכל שנת , כך שיופחת 23%-ל 25%-הפחתת מס החברות מ .32

  2018-ו 2017תקציב 
 (2-( ו6)1סעיפים  -)תזכיר "שינויים במשטר המס" 

  

 הגדלה הדרגתית של נקודות הזיכוי במס ללימודי מקצוע  .33
 ((4(, )3(, )2)3(, 2(, )1)1סעיפים  -)תזכיר "שינוי במשטר המס" 
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 ייכללו בחוק ההסדרים שלאסעיפים   סעיפים שייכללו בחוק ההסדרים
 (לאחר הקריאה הראשונה להליך חקיקה רגיל או יפוצלו )יוצאו לפני הקריאה הראשונה

   ניים"()תזכיר "תקציב גופים ביטחותקציב הגופים הביטחוניים  .34
)תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותי אשראי  אגודות אשראיאסדרת  .35

 ((ופיקדון
  

)תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדיים -שירותים פיננסיים חוץ .36
 מוסדיים(( -)שירותים פיננסיים חוץ

  

-( ו11)8(, 9)-(7)8סעיפים -" תקשורת" )תזכירפטור מהיתר בניה למתקני תקשורת  .37
(9)) 

  

)תזכיר "הסרת חסמים לביצוע פרויקטי הקלות לצורך ביצוע עבודות תשתית  .38
 (1סעיף  -תשתית לאומית" 

  

   (19סעיף  -)תזכיר "שונות" אשכול רשויות מקומיות  .39
 הפרטת הליך רישוי עסקים למכוני בקרה פרטיים  .40

 (2-ו 1סעיפים  –שוי עסקים" )תזכיר "הפחתת הרגולציה לרי
  

)תזכיר "הפחתת הרגולציה תיקונים לחוק התכנון והבניה הקשורים לעסקים  .41
 (3סעיף  -לרישוי עסקים" 

  

)תזכיר  קביעת מנגנון לשינוי תנאים למתן היתרים שנקבעו בתכנית מתאר .42
 ((8)1סעיף  -"תכנון ובניה" 

  

עצה הארצית ללא צורך בהחלטת אישור תכנית ארצית מפורטת במו .43
 הממשלה 

 ((6)-(5)1סעיף  -)תזכיר "תכנון ובניה" 

  

)תזכיר הכללת הוראות מפורטות למבני ציבור בתכניות מתאר כוללניות  .44
 ((7)1סעיף  -"תכנון ובניה" 

  

)תזכיר הפחתת תקציב ההוצאות למימון בחירות ברשויות המקומיות  .45
 (18סעיף  -"שונות" 

  

 תזכיר)דחיית סיום התחולה של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה  .46
  (9סעיף  - "שונות"

 *בכפוף לתיקון הנוסח כך שהדחייה תהיה לשלוש שנים בלבד.

  

 (10-12סעיפים  -" שונות")תזכיר  בקבוצות קטנותהפחתת שעות לימוד  .47
 ם התשע"טהלימודישנת שהחוק לא יבוטל ב*בכפוף לתיקון הנוסח כך 

 

  

   (1-12סעיפים  -)תזכיר "ביטחון"  עקרונות לקביעת תקציב הביטחון .48
   (13-14סעיפים  -)תזכיר "ביטחון"  2020קיצור שירות החובה לגברים החל משנת  .49
   )תזכיר "מיסוי חברי קיבוץ"(מיסוי ותשלום דמי ביטוח לאומי של חברי קיבוץ  .50

 

 
 


