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 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מם׳ 4), תשל״ז-1976 *

 1. . בכל מקום שבו נאמר בחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז-1957י (להלן - החוק
 העיקרי), ״תגמול נוסף״ יבוא ״תגמול לנצרך״.

 2. (א) האמור בסעיף 1 לחוק העיקרי, יסומן ״(א)״ ובו —

 (1) הגדרות ״קצבה״ ו״מענק״ - בטלות;

 (2) בסופו יבוא:

 ״״השכר הקובע״ - % 86 מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
 שדרגת משכורתו היא ״י״ של הדירוג האחיד!

 ״הכנסה נוספת״ — הכנסתו של נכה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי
 חוק זה.״

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:

 ״(ב) כל מקום בחוק זה שמדובר בו ברפובליקה הפדראלית של
 גרמניה — אף מוסד ממוסדותיה במשמע.״

 תיקון מונן!

 תיקון סעיף 1

Y 
 ״תגיעה לפיצוי

 ממקור אחר

 חובת מתן הודעה

 החלפת סעיפים 3. במקום סעיפים 3א עד 3ו לחוק העיקרי יבוא:

 3א. מי שהגיש לרפובליקה הפדראלית של גרמניה תביעה לתגמול,
 לקצבה או לפיצוי אהר בגלל נכותו משום שבזמן מן הזמנים היה משתייך
 לחוג השפה והתרבות הגרמנית, לא יחדל, מטעם זה כלבד, להיות נכה
 לפי חוק זה: לתגמול, קצבה או פיצוי אחר שנתבעו או שאושרו בתביעה

 כאמור ייקרא להלן ״פיצוי״.

 3ב. (א) מי שהגיש תביעה לפיצוי חייב להודיע על כך בכתב לרשות
 המוסמכת תוך שלושה חדשים מיום הגשת התביעה לרפובליקה הפדראלית

 של גרמניה.
 (כ) מי שאושרה תביעתו לפיצוי חייב להודיע על כך לרשות

 המוסמכת בכתב תוך שלושה חדשים מיום שהודע לו דבר האישור.

 3ג. הרשות המוסמכת רשאית להורות, כי מי שהגיש תביעה לפיצוי
 ימחה לה את זכויותיו לפיצוי להבטחת החזרת התגמולים כאמור

 בסעיף 3ה.

 3ד. מי שאושר לו פיצוי (להלן — נכה שזכה לפיצוי) לא יהא זכאי
 לתגמולים אולם אם אושר לו פיצוי חד פעמי בלבד, או עד מועד פלוני
 בלבד, יהא זכאי לתגמולים לגבי התקופה המתחילה עם מתן האישור או
 עם אותו מועד: לענין סעיף זה וסעיפים 3ה ו״3ו, ״תגמולים״ - כל

 תשלום תקופתי המשתלם לפי חוק זה.

 נכה שזכה לפיצוי

 * נתקגל בכנסת ביום א׳ בטבת תשל״ז(22 בדצמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1164, תשל״ה,
 עמי 156.

 1 ם״ת תשי״ז, עמי 103; תש״ך, עמי 88; תשכ״ט, עמי 90; תשל״ג, עמי 240.
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 החזרת תגמולים . 3ה. (א) נכה שזכה לפיצוי חייב להחזיר לרשות המוסמכת את כל

 התגמולים שקיבל לפי חוק זה, ואם אושר לו הפיצוי אחרי יום ט״ז בניסן
 תשכ״ט (4 באפריל 1969) - 80 אחוזים מסך כל התגמולים שקיבל
 כאמור, תוך ארבעה זזדשים מיום שאושר לו הפיצוי או תוך חדשיים
 מיום שגו שולם סכום הפיצוי המתייחס לתקופה שלפני האישור, לפי
 המאוחר, ובלבד שדבר האישור הודע לנכה; לענין זה רואים סכום
 כמשולם אם הועמד לרשותו של הנכה או הועמד לרשותה של הרשות

 המוסמכת על פי המחאה.

 (ב) הסכום שיחזיר הנכה לפי סעיף זה לא יעלה על שני שלישים
 מן הפיצוי שאושר לו, בניכוי ההוצאות שהוציא בתביעת הפיצוי:
 בחישוב סכום הפיצוי לא יובאו במנין תשלומים המתייחסים לתקופה
 שלאחר האישור ואף לא תשלומים המתייחסים לתקופה שלגביה הנכה

 איננו זכאי לתגמולים (להלן - התקופה שאיננה חופפת).

 (ג) לא נקבע בתעודה ציבורית כמשמעותה בפקודת הראיות
 [נוסח חדש], תשל׳יא-1971 ־•׳, שהוצגה לרשות המוסמכת ושהוצאה
 ברפובליקה הפדראלית של גרמניה לאיזו תקופה מתייחם הפיצוי, רואים
 אותו כמתייחס לתקיפה המתחילה ביום ט״ז בסבת תש״ה (1 בינואר 1945)

 והמסתיימת ביום אישור הפיצוי.

 (ד) לא נקבע בתעודה ציבורית כאמור מה חלקו של הפיצוי
 המתייחס לתקופה שאיננה חופפת, יהא אותו חלק סכום שיחסו לסך כל
 הפיצוי שאושר לנכה כיחס סך כל התשלומים התקופתיים המשתלמים על
 פי דיני הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, בשל התקופה שאיננה חופפת,
 לנרדף בדרגת הנכות שנקבעה שם לנכה לסך כל התשלומים התקופתיים

 שהיו משתלמים כאמור עד יום אישור הפיצוי.

 (ה) שילם הנכה לרשות המוסמכת את המגיע לה לפי סעיף זה
 במועד שנקבע בו, תחזיר לו הרשות המוסמכת את ההמחאה שנתן לפי
 סעיף 3ג, או תגרום לכן־ שהסכום ששימש להבטחת המגיע האמור יועבר

 לנכה.

 (ו) לא שילם הנכה לרשות המוסמכת את המגיע לה לפי סעיף זה
 במועד שנקבע בו, תנכה הרשות המוסמכת את המגיע האמור מן הפיצוי

 ותגרום להחזרת ההפרש לנכה.

 (ז) האריכה הרשות המוסמכת את המועד להחזרת התגמולים
 שחייב בה.נכה שזכה לפיצוי, רשאית היא גם להסכים עמו על הסדר

 התשלומים בתנאים שתקבע.

 3ו. נכה שזכה לפיצוי הבולל תשלומים תקופתיים המתייחסים לתקופה
 שלאחר מתן האישור, והם קטנים מסכום התגמולים שהיה זכאי להם לפי
 חזק זה לגבי אותה תקופה, יהא זכאי לקבל את ההפרש שבין התשלומים

 האמורים לבין התגמולים, והוא על אף האמור בסעיף 3ד.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.

 תשלום הפרש
 לגפה
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 חישוב ההוצאות 3ז. שר האוצר׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע

י ואת  בתקנות את סוגי ההוצאות שרואים אותן כהוצאות בתביעת פיצו
 שיעוריהן המקסימליים.

 חישוב שער 3ח. לענין סעיף 3ה ייעשה החישוב של סכומים במטבע חוץ לפי שערם

ע חיז בלירות ביום אישור הפיצוי, ושל הוצאות תביעת הפיצוי — לפי השער ב ט  י
״ .  במועד ששולמו

 תיקון סעיף 4 4. במקום סעיף 4 (א) לחוק העיקרי יביא:

, כל ימי חייו, מאת אוצר  ״(א) נכה הזכאי לתגמולים ישולם לו
 המדינה, תגמול חדשי בשיעור של אחוז אחד מהשכר הקובע לכל אחח

 שבדרגת נכותו.״

 תיקון העיף 4א 5. בסעיף 4א לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ~50% ואין לו הכנסה
ף 4 (להלן — התגמול העיקרי),  נוספת, ישולם לו, במקום התגמול לפי סעי
 תגמול בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת

 משכורתו היא ״טרי של הדירוג האחיד (להלן — תגמול לנצרך).
 (כ) נכה נצרך שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% ויש לו הכנסה
 נוספת, ישולם לו, במקום התגמול העיקרי, תגמול לנצרך בניכוי הכנסתו

 הנוספת, ובלבד שלא יפחת מהתגמול העיקרי.״

 תיקון סעיף 4ב 6. בסעיף 4ב לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ובלבד שלא יפחת התגמול לנצרך מהתגמול

 העיקרי״.

 הוספת סעיף 4ד 7. אחרי סעיף 4ג להוק העיקרי יבוא:

 ״תגמול מיוחד 4ד. נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורשו בתקנות,

׳ כל עוד הוא בעל דרגת נכות כאמור, תוספת של 30%  תשולם לו
 לתגמולו.״

 הוספת סעיף 21א 8. אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:

 ״עיכוב תשלום 21א. מי שלא קיים הוראה של הרשות המוסמכת לפי סעיף 3ג, רשאית

 הרשות המוסמכת לעכב תשלום התגמולים שהוא זכאי להם לפי הוק זה.״

 תיקון סעיף 22 9. במקום סעיף 22 (ב) ומג) לחוק העיקרי יבוא:

 ״(כ) מי שלא קיים את המוטל עליו כסעיף 3כ׳ דינו — קנם אלף
 לירות.״

 תיקון סעיף 24 10. בסעיף 24 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ובכלל זה תקנות כענינים אלה:

 (1) הקניית מקצוע לנכים, הכשרתם לעבודה ומתן מענקים או מילוות לשם
 כך ואופן פדעון המילוות;

 (2) מתן מילדות וערבויות לנכים לשם יצירת מקורות פרנסה או ביסוסם, ואופן
 פרעון המילוות:

 (3) מתן מילה־ ת וערבויות לנכים לצרכי דיור ושיכון ואופן פרעון המילוות״.
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ג - בטל. ביטול ף 9 (ב) לחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס׳ 3), השל״ג-1973  11, סעי

־3ג עד 3ח תחילה והוראות  12, (א) תחילתם של סעיפים 2 (א)(1) ו־(ב) ו־8 לחוק זה ושל סעיפים 3א ו
 לחוק העיקרי כנוסחם כחוק זה - ביום תחילתו של החוק העיקרי. י מעבר

 (ב) תחילתו של סעיף 11 כיום ד׳ באב תשל״ג(2 באוגוסט 1973).

 (ג) תחילתם של סעיפים 2 (א)(2), 4 ו״5 ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל
 1973), אולם לגבי התקופה שבין היום האמור ובין ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974)

 יחולו ההוראות הבאות:
 (1) כסעיף 2 (א)(2), בהגדרת ״השכר הקובע״ במקום ״86%״ קרי ״78%״;

 (2) כסעיף 5, כמקום ״טו״ קרי ״יד״.

 (ד) מי.שזכה לפיצוי כאמור בסעיף 3א לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ושילם לרשות
 המוסמכת לפני פרסום חוק זה ברשומות את הסכומים שהתחייב בתשלומם לרשות המוסמכת
 בשל הפיצוי או נתן בטוחות לתשלומם, לא תערוך הרשות המוסמכת מהמת קבלת חוק זה

 בלבד את חשבונו מחדש אלא על פי בקשתו המפורשת בכתב.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה י ן י ק ר ב ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 3 ם״ח תשל״ג, עמ׳ 240.

 חוק להארכת תוקף של תקנות־־שעת־חירום (החזקת
 תעודת זהות והצגתה), תשל״ז-1976*

 1, תקפן של תקנות שעת חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשל״א-1971 !, מוארך הארכת תוקף
 בזה עד יום א׳ בטבת תשל״ט (31 בדצמבר 1978).

ה ל , ח  2. תחילתו של חוק זה היא ביום י׳ בטבת תשל״ז(31 בדצמבר 1976). ת

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הפנים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביוט ב״ח בכסלו תשל״ז(20 בדצמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1263, תשל״ז,
 עמ׳ 18.

 1 ק״ת תשל״א, עמי 359; טייח תשל״א, עמי 109; תשל״ג, עמי 62; תשל״ה, עמ׳ 36.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים(תיקון מס׳ 6), תשל״ז~1976 •

 הוספת פרק שני 3 1. אחרי םעיף 16יא לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957! (להלן —
 החוק העיקרי), יבוא:

ת בציוד צבאי  ״פרק שני 3 : סייגים לעסקאו

 הגדרות 16יב, בפרק זה —

 ״ציוד צבאי״ - ציוד מסוגים אלה:

 (1) מערכות נשק, רכב קרבי משוריין, כלי יריה, טילים,
 תחמושת:

 (2) כלי טיס, כלי שיט, חמרי נפץ, ציוד אלקטרוני, ציוד
 קשר, ציוד אופטי, רכב שאינו רכב קרבי משוריין, ציוד
 צניחה, חגור, ציוד התגוננות אזרחית או בל ציוד אחר,

 ובלבד שנתמלאו בהם שני אלה:

 (א) הציוד נועד לשמש את צבא־הגנה לישראל או
 שלוחה של מערכת הבטחון שקבע שר הבטחון באישור

 ועדת החוץ והבטחון של הכנסת:

 (ב) הציוד מיוצר או נועד להיות מיוצר לפי מפרט
 של צבא־הגנה לישראל או של צבא אחר!

 (3) חלקים, חלקי חילוף, חלקי עזר ואבזרים של ציוד צבאי
 כאמור, המרים לייצורו או להרכבתו, לרבות שירות בנוגע

וד, הכל כמפורט בפסקאות (1) ו־(2);  לאותו צי

 ״סוכן״ — לרבות מתווך במקח וממכר של ציוד צבאי, משווק ציוד צבאי
 או מי שפועל בדרך אחרת מטעמם או בהסכמתם של יצרן ציוד צבאי
 או משווקו, הכל בין דרך קבע ובין באקראי, אך למעט היצרן של

 אותו ציוד צבאי;

 ״עמלה״ - כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת הניתנת
 בצורת עמלה או ריווח או בכל צורה אחרת.

 16יג. (א) לא יקבל סוכן ולא יסכים לקבל, במישרין או בעקיפין, עמלה
 בנוגע לכל עסקה שלפיה הזמינה או רכשה מדינת ישראל מאדם בישראל
 או מחוצה לה, או התחייבה להזמין או לרכוש ממנו, ציוד צבאי שאינו

 . מתוצרת ישראל, אלא בהיתר לפי פרק זה.

 (ב) עמלה ששולמה לשלוחו של סוכן או למי שפועל מטעמו בכל
 דרך אחרת, אף אם הוא אינו תושב ישראל, יראו כאילו שולמה לסוכן.

 16 יד. לא יקבל מוכן ולא יסכים לקבל, במישרין או בעקיפין, עמלה
 בנוגע לכל עסקה בציוד צבאי שהזמינה או רכשה מדינת ישראל בישראל,
 אם הציוד הוא מתוצרת ישראל, ולא יינתן היתר לקבל עמלה בעסקה

 כאמור.

 קבלת עמלה
 טעונה היתר

 אין עמלה על
 תוצרת הארץ

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ח בכסלו תשל׳׳ז(20 בדצמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1162, השליה,
 עמ׳ 143.

 1 סייח תשי״ח, עמי 24; תשי״ט, עמי 92; תשל״ב, עמי 97; תשל״ג, עמי 26, עמי 202; תשל״ו, עמי 223.
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 16טו. סוכן המבקש לקבל עמלה יגיש למי ששר הבטחון הסמיכו לכך
 בקשה בטופס שייקבע: בבקשה יגלה הסוכן, בין היתר, את שיעור העמלה
 שהוא קיבל, או זכאי לקבל, מיצרן של ציוד צבאי או ממשווקו, לפי

 הסכם, לפי נוהג או בכל דרך אחרת.

 16טז. שר הבטחון רשאי להתיר לסוכן לקבל עמלה; ההיתר יכול שיהיה
 לעסקה מסויימת או לסוג עסקאות ומותר לקבוע בו תנאים וסייגים.

 16יז. משניתן היתר לקבל עמלה, יקבע שר הבטחון בצו, בהתייעצות
 עם שר האוצר, את שיעור העמלה, ורשאי שר הבטחון לקבוע את דרכי

 קבלתה.

 16יח. בבואו להחליט בענין מתן היתר לסוכן וקביעת שיעור העמלה
 יתן שר הבטחון דעתו בעיקר לאלה:

 (1) הצורך בשירותיו של הסוכן לענין השגת הציוד הצבאי
 או הסיוע הדרוש להשגתו;

 (2) מהות השירותים, היקפם וטיבם, שהסוכן נותן או עשוי
 לתת;

 (3) סוג הציוד וההיקף הכספי של העסקה.

 16יט. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, ימנה לענין פרק
 זה ועדת ערר של שלושה ובהם שופט בית־משפט מחוזי שיהיה יושב־

 ראש בה ולפחות חבר אחד שהוא נציג הציבור.
 (ב) הודעה על מינוי ועדת הערר, על הרכבה ועל מענה תפורסם

 ברשומות.
 (ג) לענין סעיף 18 יראו את החלטת שר הבטחון לפי פרק זה
 כצו אישי, אולם ערר עליה יוגש רק לועדת הערר שנתמנתה לפי סעיף

. (א)  קטן

 16כ. שר הבטחון בהסכמת שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הגבלות
 נוספות על המפורטות בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
 תשכ״ט-969!2, שיחולו על מי שמבקש להיות סוכן לענין ציוד צבאי,
 ובלבד שההגבלות לפי החוק האמור והתקנות לפיו יחולו עליו לתקופה

 של לא פחות משנתיים.

 16כא. (א) קיבל סוכן עמלה או חלק ממנה שלא כדין, חייב הוא לשלמה
 לאוצר המדינה, תוך שלושים יום מיום קבלתה.

 (ב) הסכים סוכן לקבל עמלה או חלק ממנה שלא כדין, יודיע על
 כך למי שהוסמך לקבל בקשה להיתר לפי סעיף 16טו תוך חמישה־עשד

 יום מיום הסכמתו.

 16כב. הוראות פרק זה יחולו בשינויים המחוייבים גם על סוכן הפועל
 בהזמנה או ברכישה של ציוד צבאי בשביל תאגיד שלמדינה שליטה בו.

 בקשה להיתר

 היתר לקבל עמלה

 שיעור העמלה

 השיקולים במתן
 ההיתר

 מינוי.ועדת ערר

 סייגים לעיסוק
 כסוכן

 החזרת עמלה
 שנתקבלה שלא

 כדין

 תחולה על תאגיד
 שלמדינה שליטה

 בו

 2 ס״ח תשכ״ט, עמי 144.
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 ראיה 16כג. תעודה בחתימת שר הבטחון, או מי שהשר הסמיכו לכך, המאשרת

 שציוד פלוני הוא ציוד צבאי - תהא ראיה לכאורה לדבר.

 סודיות 16כד. אדם שהגיעה אליו לפי פרק זה ידיעה בדבר ציוד צבאי, חייב

 לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק
 זה והתקנות על פיו; ידיעה, בסעיף זה - כמשמעותה בחוק דיני העונשין

 (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשי״ז—31957.״

 2, בסעיף 39 לחוק העיקרי —

 (1) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא;

 ״(ד1) בעבירה על סעיף 16כא(א) יהיה בזה משום הגנה טובה
 לנאשם אם יוכיח שלא ידע שקיבל את העמלה.״;

 (2) בסופו יבוא:
 ״(ח) הורשע אדם בעבירה על הוראה מהוראות פרק שני 3, יצווה
 בית המשפט, בנוסף לכל עונש שהוא רשאי להטיל, כי הנאשם ישלם
 לאוצר המדינה את סכום העמלה או שוויה שקיבל שלא כדין: הוראה
 זו לא תחול אם הגישה המדינה תובענה אזרחית על הסכום או השווי
 האמור לפני שנסתיימו ההליכים הפליליים והיא אינה גורעת מכוח המדינה
 לתבוע את הסכום או השווי בדרך תובענה אזרחית אם לא ניתן לקיים

 את ההליכים הפליליים או אם הם נפסקו.״

 3. בסעיף 8 לחוק פסיקת ריבית, תשכ״א-1961*, אחרי ״לפקודת העמדת עבריינים
 במבחן, 1944״ יבוא ״וסעיף 39 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957״.

 4. בסעיף 2 (ב) לחוק דיני עונשין(עבירות חוץ) ננוםח משולב], תשל״ג-51973, אחרי
 פסקה (11) יבוא:

 ״(12) פרק שני 3 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957.״

 5, תחילתו של חוק זה בתום שלושה חדשים מיום קבלתו בכנסת.

 תיקון סעיף 39

 תיקון הוק
 פסיקת ריבית

 תיקון חוק דיני
 עונשין(עבירות

 חוץ)

י ן ק ר ב ח צ  י
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 3 סייח תשי״ז, ע«׳ 172.
 4 פ״ח תשכ״א, עמי 192; תשל׳׳ו, עמי 240.

 5 ס״ח תשל״ג, עמ׳ 36.
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 חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(תיקון מם׳ 4), תשל״ז-1976*

 1, בסעיף 7 (ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות, תשכ״ט—1969! (להלן — תיקון סעיף 7
 החוק העיקרי), אחרי ״לפי סעיף קטן(א)״ יבוא ״או לפי סעיף 8א״.

 2, (א) בסעיף 8 (א) לחוק העיקרי - תיקון סעיף 8

 (1) בדישה, אחרי ״ואם נרשמו יבוטל רישומם״ יבוא ״בכפוף לאמור
 בסעיף 8א״;

 (2) בפסקה (1), כסופה יבוא ״ותאגיד הנמצא כפירוק, למעט פירוק מרצון״;

 (3) בפסקה (2), אחרי ״כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום״ יבוא ״או
 עבירה אחרת לפי פרק י׳ לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—21965, שקבע לענין

 זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת״;

 (4) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) תאגיד שמנהל ממנהליו הוא קבלן שרישומו בפנקס
 בוטל לפי סעיף זה, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו

 כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ביטול הרישום;

 (5) תאגיד שמנהל ממנהליו הורשע בפסק דין סופי בעבירה
 כאמור בפסקה(2) אף אם המנהל עצמו לא היה רשום בפנקס,
 זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים

 מיום ההרשעה;

 (6) מנהלו של תאגיד שרישומו בוטל לפי פסקאות (2),
 (3), (4) או (5);

 (7) מנהלו של תאגיד אם התאגיד הורשע בעבירה כאמור
 בפסקה (2) אף אם התאגיד עצמו לא היה רשום בפנקס.״

 (ב) במקום סעיף 8 (כ) לחוק העיקרי יבוא:

 ״(ב) בהליכים נגד מנהל תאגיד מכוח סעיף קטן(א)(6) או (7),
 לרבות בהליכים לפי סעיף 8א באותן העילות, יהא גזה משום הגנה טובה
 אם הוכיח המנהל שלא ידע על מעשה התאגיד שבגללו בוטל רישומו של
 התאגיד או על העכירה שבגללה הורשע התאגיד, או שנקט אמצעים

 סבירים למניעת הביצוע של מעשה או עבירה כאמור כידי התאגיד.

 (ג) בסעיף זה -
 ״תאגיד״ - לרבות שותפות;

 ״מנהל תאגיד״ — חבר הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובשו־
 תפות — כל שותף למעט שותף מוגבל.״

 • חוק זה וחוק המהנדסים והאדדיכלים (תיקון מס׳ 3), תשל״ז—1976, נתקבלו בכנסת גיום כ״ט בכסלו תשל״ז(21
 בדצמבר 1976) בעקבות הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 10), תשל״ז~1976, ובמקומה; הצעת החוק האמורה

 ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1262, תשל״ז, עמ׳ 16.
 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 218; תשל״ב, עמ׳ 54; תשל׳׳ג, עמ׳ 59; תשל׳׳ה, עמ׳ 82.

 2 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.
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 הוספה סעיף 8א 3. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

ת 8א. (א) נתקיימו בקבלן רשום התנאים המפורטים באחת הפסקאות (2) ע » ש י מ ע צ מ א  ״
 עד (7) שבסעיף 8 (א), רשאי הרשם, אם ראה שדרגת החומרה שבמעשה
 או במחדל אינה מצדיקה את ביטול רישום הקבלן בפנקס, לנקוט נגדו

 אחד או יותר מאמצעי משמעת אלה:

 (1) התראה?

 (2) נזיפה:

 (3) קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות:

 (4) התליית תקפו של הרישום בפנקס לתקופה שיקבע.

 (3) החליט הרשם על התליית תקפו של הרישום בפנקס, רשאי
 הוא לקבוע באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

 (ג) החליט הרשם על התליית תקפו של הרישום בפנקס על תנאי,
 לא תבוצע ההתליה אלא אם נתקיים בקבלן, תוך התקופה שנקבעה בהח
 לטת הרשם ושלא תפחת משגה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן —
 תקופת התנאי), תנאי המשמש עילה לנקיטת אמצעים לפי סעיף 8 (א)(2)
 עד (7), ושנקבע בהחלטת הרשם, והרשם ביטל את רישומו של הקבלן
 בגלל קיום התנאי או נקט נגדו אמצעים לפי סעיף זה (להלן - עבירה

 נוספת).

 (ד) תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לקבלן על החלטת הרשם,
 זולת אם הרשם הורה אחרת.

 (ה) קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות
 או בפירוט עבירה מטויימת, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראת
 חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה

 במקומה, יראו את החלטת הרשם כמאזכרת את ההוראה האחרת.

 (ו) החליט הרשם על התליה בשל עבירה נוספת, לא יורה
 שההתליה תהא כולה על תנאי.

 (ז) מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת,
 יצווה הרשם על ביצועה של ההתליה.

 (ח) מצא הרשם את הקבלן אשם בעבירה נוספת ולא החליט בשל
 אותה עבירה על התליה, רשאי הוא, על אף האמור בסעיף קטן(ז) ובמקום
 לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות, מטעמים שיירשמו, על הארכת
 תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע

 שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה.

 (ט) לא ישתמש הרשם בסמכות לפי סעיף קטן(ח) אלא בהחלטתו
 הראשונה שבה מצא את הקבלן אשם בעבירה נוספת.״

יוי 9 4. בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי ״סעיף 7״ יבוא ״או סעיף 8א״. ע  תיקיז ט
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 5. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא•. הוספת מעיף 11א

 ״הודעה על 11א. בית משפט שהרשיע קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בעבירה שנקבעה

  הרשעה בפלילים בתקנות לענין סעיף 8 (א)(2), לרבות בית משפט שדחה ערעור על הר

 שעה כאמור, כולו או מקצתו, ימציא לרשם באמצעות היועץ המשפטי
 לממשלה העתק מפסק הדין.״

 6. . תחילתו של חוק זה תהא בתום 60 יום מיום הפרסום ברשומות. תחילה

ר פ ו ם ע ה ר ב ן א י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר השיכון

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 חוק המהנדסים והאדריכלים(תיקון מם׳ 3), תשל״ז-1976 *

 1, בסעיף 16 (א) לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח-1958! (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 16
׳ לחוק  אחרי ״שנתחייב כדין על עבירה שיש כה קלון״ יבוא ״או על עבירה לפי פרק י
 התכנון והבניה, תשכ״ה—21965, שקבע שר העבודה לענין זה כאישור ועדת העבודה של

 הכנסת״.

 2. (א) האמור בסעיף 17 לחוק העיקרי יסומן (א), פסקאות(3) ו־(4) בו יסומנו כסדרן תיקון סעיף 17
 (4) ו־(5) ולפניהן יבוא 5

 ״(3) קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות•,״.
 ו

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:

 ״(ב) החליטה המועצה על התליית תעודה או הפסקת הרישום
 כאמור בסעיף קטן(א) (להלן - התליה), רשאית היא להורות באותה

 החלטה שהההליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

 (ג) הוחלט על התליה על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם
 הנידון עבר, תוך תקופה שנקבעה כהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא
 תעלה על שלוש שנים (להלן — תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור
 בסעיף 16 (א) שנקבעה בהחלטת המועצה, והמועצה מצאה אותו אשם
 בעבירה בזאת (להלן — עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה:
 היתה העבירה הרשעה כעבירה פלילית, אין נפקא מינה אם ההרשעה
 היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה

 תוך תקופת התנאי.

 י חוק זה וחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (תיקון מם׳ 4), תשל״ז—1976, נתקבלו בכנסת ביום כ״ם
 בכסלו תשל״ז (21 בדצמבר 1976) בעקבות הצעת חוק התכנון הבניה (תיקון מס׳ 10), תשל״ז—1976, ובמקומה;

 הצעת החוק האמורה ודברי הסבר פורסמו בה-ח 1262, תשל״ז, עמי 16.
 1 פ״ח תשי״ח, עמי 108; תשביה, עמי 126; תשל״ב, עמי 118.

 2 ם״ח תשכ״ה, עמי 307.
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 (ד) תקופת התנאי התחיל מיום שהודע לנידון על החלטת המועצה,
 זולת אם המועצה נתנה הוראה אחרת.

 (ה) קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא כציון מםוג של עכירות
 או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות
 חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה

 , במקומה, יראו את החלטת המועצה כמאזכרת את ההוראה האחרת.

 (ו) החליטה המועצה על התליה כשל עבירה נוספת, לא תורה
 שההתליה תהיה כולה על תנאי.

 (ז) מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת,
 תצווה המועצה על ביצועה של ההתליה.

 (ח) מצאה המועצה את הנידון אשם בעבירה נוספת ולא החליטה
 בשל אותה עבירה על התליה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף
 האמור כסעיף קטן(ז) ובמקום לצוות על מיצועה של ההתליה, לצוות
 על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם
 שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.

ף קטן (ח) אלא י ע  (ט) לא תשתמש המועצה בסמכות לפי ס
 בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם בעבירה נוספת.״

 3, אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:

' 19א. בית משפט שהרשיע מהנדס או אדריכל בעבירה פלילית, לרבות ל  ״הי5־*״ ע
 הרשעה בפלילים בית משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור, כולו או מקצהו, ימציא
 למועצה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה העתק מפסק הדין: שר
 המשפטים רשאי לקבוע בצו סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה.״

ה 4. תהילתו של סעיף 3 היא בתום ששים יום מיום פרסומו של חוק זה. ל י | ו  ״

 הוספת סעיף 19א

ם ע ר ה כ ש ק ר ב י ן מ ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה
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