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©  מספר 4

 חוק לתיקון פקודת ההגבלות על שכר־דירה (בתי־עסק), תשי״ד—1954 *

1 (להלן —  תיקו! הפקודה 1. בסעיף 4 (1) (0 לפקודת ההגבלות על שבר דירה (בתי עסק).. 1941
 הפקודה), בסופו, יבואו מלים אלה :

 ״ובתנאי נוסף שבית המשפט, השופט או פקיד ההוצאה לפועל, הכל לפי העניו, נוכח
 לפי כל הנסיבות, כי מן הצדק והיושר הוא ליתן פסק דין או צו לפינוי השוכר מבית
 העסק, וכי קיים סידור מתאים לשוכר, אם בהמצאת מושכר הלוף ואם בתשלום

 תמורתו ואם בכל דרך אחרת״.

י 2. (א) הסכם שנעשה או פסק בוררים שניתן, לפני תחילתו של חוק זה׳ בין בעל בית ב ע ת מ י א ד ו  ה

 לבין שוכר, לסידורו של השוכר לאחר פינויו, ישמש ראיה לכאורה, לענין סעיף 4 (1) (0
 לפקודה, שקיים סידור מתאים ושמן הצדק והיושר הוא ליתן פסק דין או צו לפינוי.

 (ב) ניתן פסק דין או צו למינוי בית עסק (להלן — צו פינוי) על יסוד עילה
 שבסעיף 4 (1) (0 לפקודה בלבד, ופינוי בית העסק לא נסתיים למגי תחילתו של חוק זה,
 רשאי בית המשפט שגתי את צו הפינוי על פי בקשת החייב בפינוי, לבטל או לשנות את
 הצו על מנת ליתן תוקף לחוק זה, אם נראה לבית המשפט כי צו הפינוי לא היה ניתן אילו

 היה חוק זה בר תוקף בשעה שניתן הצו.

 (ג) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (ב), לא יוצא צו הפינוי לפועל לפני,גמר
 הבירור בבקשה! לא ישמע בית המשפט בקשה כאמור שהוגשה לאחר הפינוי של בית

 העסק.

 (ד) פקיד ההוצאה לפועל שנתן צו לפינוי בית עסק שלא על פי פסק דין של בית
׳ בשינויים המחריבים  משפט מוסמך, יהיו לו כל הסמכויות של בית המשפט לפי סעיף קטן(ב)

 לפי הענין.

 תחילה 3. תחילתו של חוק זה היא מיום שנתקבל בכנסת.

ן ז ו ס ר ח נ ת פ ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת במם ב׳ באלול ת׳עי״ו (31 באוגוסט 1954).
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1080, עמ׳ 15.

 214 םפר החוקים 165, י״ב באלו? תשי״ד, 10.9.1954



a 6מספר 
 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה (הוראת שעה) (מס׳ 8),

 תשי״ד—1954 *

ום תוקו! ם קי ן ד י ל  1. התקנות המפורטות בתוספת• בתיקונים המפורשים בסעיף 2, יעמדו בתקפן י
 י׳ בתמוז תשט״ו(30 ביוני 1955).

ת י נ ק ת ' ה ו ס י  2. (א) בתקנות ההגנה, 1939 1 — ת
 (1) בתקנה 46, פסקה (ב) לתקנת משנה (1ב) — בטלה!

 (2) בתקנה 53, במקום המלים ״השייכים לאחד מחילות חיל הוד מלכותו״
 יבואו המלים ״המשמשים לצרכי צבא־הגנה לישראל או לצרכים חיוניים

 אחרים״.

, בתקנה 10(1), בסופה,  (ב) בתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944 2
 ייווסף: ״אולם לא תשתמש רשות מפקחת בסמכות כניסה ובדיקה לפי תקנת משנה זו לגבי

 בית מגורים, אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך״.

ח 5 י ח  3. תחילתו של חוק זה היא מיום ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954). ת

ת פ ם ו ת  ה

 1. תקנות ההגנה, 1939 ז

 2. תקנות ההגנה(תיקון פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1942 53

 3. תקנות ההגנה(תיקון פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1943 * ז
ן  4. תקנות ההגבה (תיקון פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1944 5
ז  5. תקנות ההגנה(הטלת פקודת הפיקוח על המזונות, 1942), 1942 6

!  ...6. תקנות ההגנה (הפיקוח על המזונות), 1942 7
 7. תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944.

ת ר ש ה ש  מ
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

דברי הסבר נתפרסמו סט 1954) ; הצעת החוק ו ו ג ו ד (31 בא ׳ ׳ ם ב׳ באלול תשי ו י  • נתקבל בכנסת ב
 בה״ח 212, תש י״ד, עמי 268.

 1 ע״ר 1939, תום׳ 2 מם׳ 914, עמ׳ 548.

 2 עייר 1944, תום׳ 2 מם׳ 1359, עט׳ 720.

 8 ע״ר 1942, תום׳ 2 מסי 1200, עמ׳ 842.

 * ע״ר 1943, תום׳ 2 מם׳ 1260, עמ׳ 269.
 3 עייר 1944, תום׳ 2 מם׳ 1312, עמ׳ 1.3. .

 6 עייר 1942, תום׳ 2 מס׳ 1227, עמי 1297.

 ז ע״ר 1942, תום׳ 2 מס׳ 1181, עמ׳ 726.

 םפר החוקים 165, י״ב באלול תש י״ד, 10.9.1.954 215



 חוק שירות בטחון(תיקון), תשי״ד—1954 *
 מספר 66

 יזימוו החיה 1. בחוק שירות בטחון, תשייט—1949 -י, בסעיף 6 (ו), בפסקה (4)׳ במקום ״עד יום א׳

 בתשרי תשט״ו (28 בספטמבר 1954)״ יבוא ״עד יום א׳ בתשרי תשט״ז (17 בספטמבר
."(1955 

י 2. תחילתו של חוק זה היא מיום א׳ בתשרי תש ט״ ו(28 בספטמבר 1954). ד 5 י ח  ח

ן ו ב ס ל ח נ ת פ ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר הבטחון

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

סט 1954) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ו ג ו ד (31 בא ״ י ש ום ב׳ באלו? ת  * נתקבל בכנסת בי
, עמי 285. ד ״  בה״ח 215, חשי

, עמי 77 ; ס״ח 133,תשי״ג, עמי 157. י  1 ס״ח 25, תי&״ט, עמי 271 : סייח 34, תש״

6  מספר ד

 חוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט השלום (מס׳ 2), תשי״ד—1954 ״

ת .1. בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947 ג י י י ג  ה

 (להלן — הפקודה), וחוק זה ייקרא עמה כאחד.

5 2. בכל מקום בפקודה ובהל דין אחר שמדובר ב״שופט שלום קשיש״ קרי ״שופט שלום ט ש ש ז  תיסי' ו
פט שלום  שו

* ראשי". י  מ

ף 3 3. סעיף 3 לפקודה יתוקן כך: י ע ״ ט ק י  ת

 (1) בסעיף קטן(1), בפסקה(א), בתנאי המגביל —

 (א) יימחקו המלים ״שאינו שופט שלום קשיש״.

 (ב) במקום ״מאה פונט״ יבוא ״שלושת אלפים לירות״.

 (ג) פסקה (11) והסימון(1) יימחקו.

 (2) בסעיף קטן(1), במקום הפסקה (ג), תבוא פסקה זו:

 ״(ג) תובענות בדבר החזקה במקרקעין או השימוש בהם, וכן תובענות בדבר
 החזקה במטלטלין או השימוש בהם הכרוכות בתובענות כאמור, יהיה שוויו של

 נושא התביעה כאשר יהיה״ ז

נוםט 1954) : הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ד (81 באו ״ י ש ? ת ו אל ם ב׳ ג ו י  * נתקבל בכנסת ב
, עמי 78. ״ד  בה״ח 191, תשי

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1612, עמ׳ 224.

ד, 10.9.1954 ׳ ׳ ם 165, י׳׳ב באלול תשי קי  216 ספר החו



ף 0 ל סעי טו  בי
 לפקודה

ם פי  החלפת הסעי
 7 עד 9

 (3) בסעיף קטן(1), בפסקה (ה), במקום ״מאתים וחמשים פונטי/ יבוא ״אלף וחמש
 מאות לירות״-. ויימחק התנאי המגביל.

 (4) בסעיף קטן(1), אחרי פסקה (ה), תבוא פסקה זו:

 ״(0 תביעות נגדיות לתביעות כאמור בפסקאות (ג) עד (ה) הנובעות מאותו
 נושא־תביעה או מאותן נסיבות שמהם נובעת התביעה המקורית, יהיה שוויו

 של נושא התביעה הנגדית כאשר יהיה״.

 מעיף 6 לפקודה — בטל.

 במקום הסעיפים 7 עד 9 לפקודה יבואו סעיפים אלה :

.4 

.5 

עה  ״סמכות התבי
ם  הכללית להאשי

ר  םמכות להעבי
! ת הדי  א

 7. הנאשם בעבירה שהיא בתחום סמכותו של בית משפט שלום, יובא
 לדין לפני שופט שלום! אולם היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה
 או פרקליט מחוז רשאים להביא אדם כאמור לדין לפני בית משפט מחוזי

 או לחקירה מוקדמת לפני שופט חוקר.

 8. (1) הובא נאשם לדין לפני שופט שלום, רשאי שופט השלום בכל
 שלב של הדין להחליט אחת מאלה:

 (א) שהבירור יתקיים לפני בית משפט שלום של שלושה שופטי
 שלום והוא רשאי להיות אחד מהם!

 (ב) שהוא עצמו יוסיף לשבת בדין כשופט חוקר, כאילו הוגשה לו
 קובלנה על פי פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על פי כתב
 האשמה) ואז רשאי הוא להורות שכל עדות שנגבתה לפניו לפני

 תחילת החקירה יראוה כאילו נגבתה בחקירה.
 (2) הורכב בית משפט שלום של שלושה, ישב בראשו שופט השלום

 שמינוהו לכך.

 9. על חקירה מוקדמת על פי הסעיפים 7 או 8, על העמדה לדין ועל
 בירור הדין לאחר חקירה מוקדמת כאמור׳ תחול פקודת הפרוצידורה הפ

 לילית (שפיטה על פי כתב האשמה).״

! סעי!» 10  6. בסעיף 10 לפקודה, לאחר ״סעיפים 7 או 8 של הפקודה הזאת״ יבוא ״שלא על פי תיקו
 צו העמדה לדין״.

קדמת  חקירה מו
ות נ ו  בעו

 סעיף 12 לפקודה יתוקן כך: תיקו! םעיף 12

 (1) במקום סעיף קטן(1) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(1) מי שהורשע בבית משפט השלום רשאי לערער לפני בית המשפט המחוזי״.

 (2) אחרי סעיף קטן(3) יבוא סעיף קטן זה :

 ״(3א) (1) הורשע אדם בבית משפט השלום והוגשה נגדו באותו דיון תביעה
 אזרחית, רשאים המורשע בדין והתובע האזרחי לערער לפני בית המשפט
 המחוזי על ההחלטה בענין התביעה האזרחית. על ערעור לפי סעיף קטן
 זה יחולו ההוראות בדבר ערעורים אזרחיים על פסקי דין של בית משפט

 שלום, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

.7 

, כרד אי, פרק ל״ו, עמי 446. י  חוקי א״

217 10.9.1954 , ד ״  םפר החוקים 165, י״ב באלול תשי



 (2) מי שהגיש קובלנה על פי סעיף 19 (1), ובית המשפט זיכה את הנא־
 שם, רשאי לערער על הזיכוי לפני בית המשפט המחוזי על יסוד אותם
 הנימוקים שהיועץ המשפטי לממשלה רשאי להסתמך עליהם בערעור.״

 8. סעיף 13 לפקודה יתוקן כך:

 (1) בסעיף קטן (2), במקום ״פסקה (ג) או(ד) של סעיף קטן (1) מסעיף 3״ יבוא
 ״פסקאות(ג), (ד), (ה) או(ו) בסעיף קטן(1) של סעיף 3״ !

 (2) סעיף קטן(3) — בטל ?
 (3) במקום סעיף קטן(4) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(4) בכל ענין אזרחי, רשאי שופט שלום, עם מתן צו ביניים, לתת רשות
 לערער על הצו לפני בית המשפט המחוזי, ואם לא עשה כן, רשאי שופט של בית

 המשפט המחוזי לתת רשות כאמור.״

 9. במקום סעיף 14 לפקודה יבוא סעיף זה:

ת 14. הכרעתו של בית המשפט המחוזי בערעור מבית משפט שלום היא י ב  ״ערעור מ

 סופית > אולם ביה המשפט המחוזי רשאי, עם מתן החלטתו או מיד אחרי
 קריאתה, לתת רשות לערער לפני בית המשפט העליון כבית משפט לער־
 עורים ן לא נתן בית המשפט המחוזי רשות לערער כאמור, מותר להגיש
ך לנשיא בית המשפט העליון, והוא רשאי להכריע בה, או  בקשה על כ
 להביא את הבקשה להכרעה לפני בית המשפט העליון או לפני אחד

 משופטיו.״

י ז ו ט מח פ ש  מ
ת שב כבי ו י  ה

ט ?ערעורים פ ש  מ

קח םעיוי 13 י !  ו

ף 14  הח?פת סעי

 בסעיף 16 לפקודה, בסעיף קטן(2), במקום הפסקה הראשונה תבוא פסקה זו:
 ״לא ניתנה רשות לערער על פסק דין בשעה שניתן, כאמור בסעיף 14, תוגש בקשת
 הרשות לערער, עם נימוקיה, תוך שלושים יום מיום מתן פסק הדין, אם נקרא בפני
 המבקש, ואם לא נקרא בפניו — מהמועד שבו נמסר לו העתק מאושר של פסק
 הדין% בענינים פליליים תהיה הבקשה בכתב, ובענינים אזרחיים תוגש הבקשה לפי
 תקנות סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט לערעורים! אולם רשאי המבקש להגיש

 את בקשתו לפני שנמסר לו העתק מאושר של פסק הדין.״

! םעיו* 16 10. קו  תי

ף 19 11. במקום סעיף 19 לפקודה יבוא סעיף זה :  ד,ח?פת סעי

 (1) המתלונן על ביצוע עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת
 ב׳, רשאי להגיש קובלנה על כך לבית משפט שלום, והוראות פקו

 דה זו יחולו על הדיון וההכרעה בה.

 (2) המתלונן על ביצוע עבירה שאינה מן העבירות המפורטות
 בתוספת בי והיא בתהום סמכותו של בית משפט שלום, יגיש תלונה
 למשטרה! נמצאו ראיות מספיקות להאשמת אדם פלוני, תאשימו
 המשטרה לפני בית משפט שלום או תעביר את התלונה לפרקליט
 מחוז על מנת שיאשים אותו אדם בבית משפט,׳ אולם רשאים המש־
 טרה או פרקליט המחוז לסרב להאשים כאמור אם הם סבורים כי
 התלונה הוגשה לשם קנטור או להפקת תועלת כספית בלבד ואין

 בניהול המשפט כל ענין ציבורי.

 (3) סרבו המשטרה או פרקליט המחוז להאשים כאמור׳ רשאי

ת 19. י ט ר  ״קוב?נה פ
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 המתלונן שהביא תלונתו בפני המשטרה, להגיש ערר על סירוב זה
 ליועץ המשפטי לממשלה.

 (4) הוגשה קובלנה לבית משפט שלום לפי סעיף קטן (1), יישלח
 לפרקליט המחוז העתק ממנה; המשפט יתנהל על ידי המתלונן
 אלא אם פרקליט המחוז הגיש לבית המשפט, תוך חמישה עשר יום
 מיום שנמסר העתק הקובלנה לידיו, הודעה בכתב שהוא ינהל את

 המשפט.
 (5) הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות פקודת המשטרה׳
, או מהוראות כל דין  ופקודת חוק הפרוצידורה (תיקון), 1934 2

 אחר.״

ף 21 ! סעי  12. סעיף 21 לפקודה יתוקן כך: תיקו

 (1) בסעיף קטן(1), בסופו, תיווסף פסקה זו:

 ״בית המשפט רשאי להכריז כי הנאשב ״אשם אך אינו שפוי בדעתו״ הן על
 פי ראיות מטעם אחד מבעלי הדין, והן על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו

 הוא, ודין ההכרזה, לענין ערעור, כדין הרשעה.״

 (2) בסעיף קטן(2), אחרי הפסקה הראשונה תיווסף פסקה זו:

 ״כדי לאפשר לבית המשפט להכריע אם הנאשם אינו שפוי בדעתו, רשאי הוא
 לצוות לפי בקשת בעל דין או ביזמתו הוא, שהנאשם ייבדק בדיקה רפואית
 ויהיה לשם כך חבוש במקום ולתקופה שיקבע בית המשפט, ובלבד שלא תעלה

 על תקופה רצופה של ששה שבועות.״

ף 27 ? סעי ו ט י  13. סעיף 27 לפקודה — בטל. נ

ף 28 ז סעי קו  14. בסעיף 28 לפקודה• אחרי פסקה (א,< תבוא פסקה זו: תי

 ״(א1) המסדירים הארכת מועדים לעשיית דבר שנקבעו בפקודה זו \״

ף 29 ! סעי  15. במקום סעיף 29 לפקודה יבוא סעיף זה: תיקו

י 29. הובא אדם לפני בית המשפט לדיון פלילי שפקודה זו חלה עליו,

ת

א

י ^ 
! או לחקירה מוקדמת, רשאי בית המשפט, בכפוף לכל תקנה של סדרי ו  די
 הדין׳ לדחות את הדיון או את החקירה ולצוות, כי האדם יוחזק במשמורת
 בתקופת הדחיה! אין הוראה זו גורעת מכל הוראה שבפקודת השחרור

 בערבות, 1944 3.״

ף 30 : סעי קו  16. בסעיף 30 לפקודה — תי

 (1) במקום ״בתוספת•׳ יבוא ״בתוספת א׳״!
 (2) במקום המלים ״רשאי בית המשפט אם םבור הוא כי מן המועיל לעשות כן״
 יבואו המלים ״רשאי בית המשפט, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה׳ פרקליט

 המדינה או פרקליט מחוז, אם הדבר נראה לבית המשפט״.

, כרך ב: פרק ה״ב, עמי 121. י  1 חומי א״

 2 עייר 1934, תום׳ 1 טס׳ 459, עמי 177.

 * עייר 1944, תום׳ 1 מם׳ 1359, עמ׳ 57.
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: ו  17. התוספת לפקודה תסומן ״תוספת אי״ ואחריה תבוא תוספת ז

 ״תוספת ב׳
;  עבירות לפי פרק כ׳ לפקודת החוק הפלילי, 1936 1

 עבירות לפי הסעיפים 96, 97, 100 (ג), 102, 200, 241, 249, 250, 286, 326 (1),
 385, 387 לאותה פקודה:

 עבירות לפי סעיף 3 לפקודת זכות יוצרים - !
 עבירות לכי סעיף 3 לפקודת סימני פהורות י• ו

ז  עבירות לפי סעיף 38 לפקודת סימני המסחר, 1938 4

 עבירות על חוק הבחירות לכנסת השניה, תשי׳יא—951! 5 ז
!  עבירות על הסעיפים 40 עד 43 לפקודת העיריות• 1934 6

 עבירות על צו לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 יי, בקשר לבחירות
 למועצה מקומית, וכן עבירות על חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי״ד—81951,

 הכל במידה שעבירות אלה בתחום סמכותו של שופט שלום.״

-  18. חוק זה לא יחול -

 (1) על הליכים פליליים על פי הפקודה שהחלו בהם לפני תחילתו של חוק זה ז

 (2) על האשמות שהוגשו לפני אותו מועד לבית המשפט המחוזי לפי סעיף 4
j » 1946 ,(שפיטה תכופה בבתי משפט מחוזיים) לפקודת הפרוצידורה הפלילית 

 (3) על תובענות והליכים אזרחיים אחרים שהוגשו או שהחלו בהם לפגי אותו מועד.

 19. (א) ההוראות שבפרק ה׳ לחוק שופטי השלום הזמני מיום 11 בניסן 1329 (24
 באפריל 1913), לא ינהגו עוד לפיהן.

1 — בטלה.  (ב< פקודת העבירות התכופות (פרוצידורה), 1935 0

 (ג) במקום פסקה (ב) לסעיף 5 לפקודת חוק הפרוצידורה (תיקון), 1934, תבוא
 פסקה זו:

 ״(ב) המגיש קובלנה לפי מעיף 19 (1) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947,
 בנסיבות המפורטות בסעיף קטן(4) לאותו סעיף.״

 (ד) בסעיף 2 לפקודת הבוררות », בהגדרת המונח ״בית משפט״, במקום המלים
 ״מאתיים וחמשים פונט״, בכל מקום שהן מצויות׳ יבואו המלים ״אלף וחמש מאות לירות״.

 עייר 1936, תום׳ 1 מס׳ 052, ענו׳ 263.
, עמי 38. ג ״ , כרד אי, פרק כ״ה, עמי 301 ; ם״ח 118, תשי י  2 חוקי א״

 8 חוקי אי׳י, כרד בי, פרק צ״א, עמי 889.

, עמ׳ 75. 8 « ; ׳ ס  * ע״ר 1938, תום׳ 1 ט
׳א, עמי 110. ׳  5 ם״ח 74, תשי

 ״ עייר 1934, תוס׳ 1 מסי 414, עמי.1.
 7 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

״ד, עמי 110.  8 סייח 153, תשי

 9 ע״ר 1946, חוסי 1 מם׳ 1543, עין׳ 2:13.

1 עייר 1935, תום' 1 מם׳ 514, עמ׳ 120. 0 

, כרד אי, פרק וי, עמי 35. י 1 חוקי א״ 1 
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לות ר פעו שו  20. תקנות סדרי דין שהותקנו לקני תחילת חוה זה ושהיו מותקנות כדין אילו היה חוק זה אי
 בתקפו אותה שעה, רואים אותן כאילו הותקנו כדין.

ע י צ י  21. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה. ב

ן ז ו ס ר ח נ ת פ ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ־ צ ב ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

«  מספר 8
 חוק שירות מילואים(תגמולים)(תיקון), תשי״ד—1954 »

1 1 י ע ! ם  1. בסעיף 1 לחוק שירות מילואיה (תגמולים), תשי״ב—1952 1 (להלן — החוק העיקרי), תיקי
 אחרי הגדרת ״עובד בשכר״ יבואו הגדרות אלה:

 ״״עובד עצמאי״ פירושו — העובד במשלח ידו בעצמו או עם בני משפחתו ואינו מעביד בו
 אנשים אחרים למעלה מן המספר שנקבע בתקנות׳ בין דרך כלל ובין לסוגים, למעט
 מי שנמנה עם סוג אנשים שהוצאו בתקנות, לאחר התיעצות בועדת העבודה של הכנסת,

 מכלל עובדים עצמאיימ!
2t —1953״חוק הביטוח״ פירושו — חוק הביטוח הלאומי, תשי׳יד 

 ״המוסד לביטוח לאומי״ פירושו — המוסד לביטוח לאומי שהוקם לפי סעיף 2 לחוק הביטוח ו
 ״הכנסה״, לגבי עובד עצמאי, פירושו — הכנסתו שעליה הוא חייב לשלם דמי ביטוח על

 פי חוק הביטוח.״

ף 3 י תיקו! סעי א 3  2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום ״כל עובד המשרת במילואים כאמור בסעיף 2 ז
 לקבל תגמול בעד תקופת שירותו במילואים (להלן — התגמול)״ יבוא ״עובד או עובד עצמאי
 המשרתים במילואים כאמור בסעיף 2, זכאים לקבל תגמול בעד תקופת שירותם במילואים

 (להלן — התגמול)״.

ף 3א ספת סעי  3. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה: הו

י שיעיי־י 3א. שר העבודה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי לשנות בתק־ י נ  ״שי
ם , מי  תשלו

 נות את הסכומים הנקובים בסעיפים 2 ו־3, בשים לב לתנודות במדד
 יוקר המחיה.״

 4. סעיף 4 לחוק העיקרי יסומן ״4 (א)״ ואחריו יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ב) שיעור התגמול לעובד עצמאי הוא:

 (1) למי שהיה רווק ביום שהתייצב למילואים — 50% מהכנסתו הממוצעת ו

 תיקו! םעיף 4

ד (1 בספטמבר 1954) : הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו ״ י ש פ ג׳ באלול ת ו י  נחקבל בכנסת ב
, עמי 278. ד ״  בה״ח 214, תשי

״ב, עמ׳ 119.  סייח 91, תשי
״ר, עמ׳ 6.  ם״ח 137, תשי
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 (2) למי שהיה נשוי ביוה שתתייצב למילואים ולא היה לו ילד שלא מלאו לו
 18 שנה — 65% מהכנסתו הממוצעת!

 (3) למי שהיה נשוי ביום שהתייצב למילואים והיה לו לפחות ילד אחד שלא
 מלאו לו 18 שנה, וכן מי שהיה באותו יום אלמן או גרוש והיה לו לפחות ילד

 אחד כאמור, שכל פרנסתו עליו — 80% מהכנסתו הממוצעת״.

 סעיף 5 לחוק העיקרי יתוקן כך :

 (1) בסוף סעיף קטן(א) יבואו נקודה־ופטיק ואחריהם פסקה זו:
 ״אולם שכר העבודה היומי הממוצע של עובד בשכר שעבד ברבע השנה שקדם
 לשירותו במילואים פחות מששים יום הוא הסכום שיוצא מחילוק שכר של
 שלושה חדשים, לפי בהירת העובד מתוך ששת החדשים שקדמו לשירותו

 במילואים. למספר תשעים״.

 (2) הסעיפים הקטנים (ג) ו־(ד) יסומנו ״(ד)״ ו־״(ה)״, ואחרי מעיף קטן (ב)
 יבוא מעיף קטן זה:

 ״(ג) הכנסתו הממוצעת של עובד עצמאי, לענין סעיף 4 וסעיף זה, היא החלק
 ה־360 של הכנסתו בשנת הכספים שקדמה לתקופת שירותו במילואים, כפול
 במספר ימי שירותו: אולם בחישוב ההכנסה הממוצעת יראו עובד עצמאי
 שהכנסתו הממוצעת היא יותר ממאתיים לירות לחודש כאילו היא מאתיים

 לירות לחודש.״

 (3) בסעיף קטן (ד), אחרי ״שכר עבודה הרגיל״ יבוא ״וההכנסה הממוצעת״.

 (4) בסעיף קטן (ה), במקום ״שבסעיף קטן (ב)״ יבוא ״שבסעיפים הקטנים
 (ב) ו־(ג)״.

 בסעיף 7 לחוק העיקרי, בסופו, יווםף סעיף קטן זה:

 ״(ד) לעובד עצמאי ישולם התגמול המגיע לו לפי סעיף 3, על ידי קרן ההשוואה
 המוקמת לפי סעיף 8.״

 סעיף 10 לחוק העיקרי יתוקן כך:

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״בא כוח שר הבטחון ונציגי עובדים ומעבידים״
 יבוא ״בא כוח שר הבמחון, נציגי עובדים. מעבידים ועובדים עצמאיים״.

 (2) בסעיף קטן(ב), בסופו, תבוא פסקה זו:

 ״נציגי העובדים העצמאיים במועצה יתמנו על ידי שר העבודה, לאחר התיעצות
 בארגונים שלדעת השר הם מייצגים עובדים עצמאיים״.

 בסעיף 11 לחוק העיקרי, לאחד סעיף קטן(ב), יבואו סעיפים קטנים אלה:

 (ג) המוסד לביטוח לאומי ימסור לקרן ההשוואה• על פי דרישתה, כל פרט בדבר
 הכנסתו של עובד עצמאי שנמסר לו על ידי אותו עובד עצמאי או מטעמו לענין סעיף

 36 או סעיף 39 (א)(2) לחוק הביטוח!
 (ד) לענין סעיף זה דין המדינה בקשר למי שעבד אצלה כאמור בסעיף 7 (ב) כדין

 כל מעביד אחר.

 סעיף 12 לחוק העיקרי יתוקן כך:
 (א) בסעיף קטן(א), בסופו, יבואו נקודה־ ופסיק ואחריהם מלים אלה:

 ״ובלבד שלא יובא בחשבון סכום שכר העובד העולה על 240 לירות לחודש או על
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 2880 לירות לשנה, או על כל סכומים אחרים שנקבעו במקום הסכומים האמורים על .
 פי סעיף 45 (א) לחוק הביטוח״.

 (ב) אחרי סעיף קטן(ד) יבואו סעיפים קטנים אלה:
 ״(ה) לענין מעיף זה, דין המדינה בקשר למי שעבד אצלה כאמור בסעיף 7 (ב), כדין

 כל מעביד אחר.
 (0 עובד עצמאי ישלם לקרן ההשוואה אחוז מסויים מהכנסתו בשנת הכספים שקדמה
 למועד התשלום! האחוז ייקבע על ידי שר העבודה לאחר התיעצות במועצה, בהת־
 חשב בתשלומים שהקרן צפויה להט ובמאזן החשבון המיוהד שהקרן תנהל לגבי

 עובדים עצמאיים.
 מ) מועד התשלום לפי סעיף קטן(ו) הוא המועד שבו חייב העובד העצמאי בתשלום

 דמי הביטוח שלו למוסד לביטוח לאומי.״ - -

 10. בסעיף 14 לחוק העיקרי, בסופו, יבוא פסוק זה: תיקוז סעי* 14
 ״הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענק גם על אי־ תשלום המגיע

 לפי חוק זה לקרן ההשוואה מעובד עצמאי״.

ז סעי!־ 15 קו  11. בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסופו, יבוא פסוק זה: הי
 ,,הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המהוייביט לפי הענין, גם על גביית המגיע לקרן

 ההשוואה מעובד עצמאי על פי חוק זה״.

1 6 ־ י י ע ס ח ק י  12. סעיף 16 לחוק העיקרי יסומן ״16 (א)״ ואחריו יבוא סעיף קטן זה: ת
 ״(ב) הגדיל שר העבודה על פי סמכויותיו לפי סעיף 3א את הסכום של 650 פרוטה
 הנקוב בסעיף 2, תעביר קרן ההשוואה לאוצר המדינה את ההפרש שבין הסכום
 המוגדל כאמור לבין 650 פרוטה כשהוא כפול במספר הימים שבעדם שולם תגמול

 למשרת במילואים.״

 13. תחילתו של חוק זה היא מיום ד׳ בתשרי תשס״ו(1 באוקטובר 1954), אולם תחילתם תחילה
 של הסעיפים 1, 2, 4, 5 (2), 5 (3), 5 (4), 6 ו־7 — מיום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל

.(1954 

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו ת ג ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שרת העבודה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

״ד, 10.9.1954 223 פ 165, י״ב באלול תשי קי  סטר החו



 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)(תיקון), תשי״ד—1954 *
«  מספר «

* 1. חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)׳ תש״ט—1949 נ, יתוקן על ידי תוספת י ו ח  תי>זיז ח

 הסעיף הבא אחרי סעיף 40 :

י 40א. כל סמכות הנתונה לשר לפי הסעיפים 31, 32 או 40, לגבי נכי פ • ם י כ נ  ״
 חוקים אחרים

 מלחמה, נתונה בזה לאותו שר גם לגבי כל נכה, כמשמעותי בחוק הנכים
, ולגבי בל יכה, שחל עליו חוק נכי  (תגמולים ושיקום), תש״ט—1949 2

 המלחמה בנאצים, תשי׳יד—1954 ?״

ן ו ב ס ל ח נ ת פ ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה שר הבטהון

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

ד (1 בספטמבר 1954). ״ י ש ם נ׳ באלול ת ו  * נתקבל בכנסת בי
 1 ם״ח 6, תש״ט, עמ׳ 13.

 2 ם״ח 25, תש״ט, עמ׳ 278.

, עמ׳ 76. ד ״  3 ם״ה 147, תשי

״ר, 10.9.1954  224 ספר החוקים 165, י״בבאלו_ל תשי

י ת ל ש מ מ ס ה י י המדפ ״ דפס ע טה הו ר 80 פרו י ח מ  ה


