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, תשכ״ה-1965 * ן  חוק מרשם האוכלוסי

 1, (א) בחוק זה -

 ״תושבי׳ - מי שנמצא בישראל כאזרח ישראלי או על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או
 על פי רשיון לישיבת קבע.

 (ב) לענין חוק זה יראו כתושב גם אדם אחר הנמצא בישראל, זולת מי שנמצא בה
 על פי רשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור או על פי דרכון־חוץ דיפלומטי.

 (ג) הוראות חוק זה המקנות זכויות לתושב או המטילות עליו חובות או הנוגעות
 לתושב יחולו גם על אזרח ישראלי שאיננו תושב.

 פרשנות והחולה

 2. (א) במרשם האוכלוסין יירשמו הפרטים הבאים הנוגעים לתושב וכל שינוי בהם:
 (1) שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים;

 (2) שמות ההורים;
 (3) תאריך הלידה ומקומה;

 (4) המין;
 (5) הלאום;

 (6) הדת;
 (7) המצב האישי(רווק, נשוי, גרוש או אלמן);

 (8) שם בן־הזוג!
 (9) שמות הילדים׳ תאריכי לידתם ומינם!

 (10) אזרחות או אזרחויות, של עכשיו ושקדמו;

 (11) המען;
 (12) תאריך הכניסה לישראל;

 (13) התאריך שבו נהיה לתושב כאמור בסעיף 1(א).

 (ב) תושב שנרשם לראשונה ייקבע לרישומו מספר זהות.

 המרשם
 ופרטי הרישום

 3. הרישום במרשם, כל העתק או תמצית ממנו וכן כל תעודה שניתנה לפי חוק זה יהיו
 ראיה לכאורה לנכונות פרטי הרישום המפורטים בפסקאות(1) עד(4) ו־(9) עד(13) לסעיף 2.

 המרשם
 ראיה לכאורה

 פקידי רישום 4. שר הפנים ימנה פקיד רישום ראשי ופקידי רישום לניהול המרשם לפי הוראות חוק זה.

ת דעו ת הו ר י ס : מ ׳ ק ב ר  פ

 חובה להודיע 5. כל תושב חייב למסור לפקיד רישום תוך שלושים יום מיום כניסתו לישראל לראשונה,
° ואם היה לתושב לאחר כניסתו לישראל - מיום שהיה לתושב, הודעה על פרטי הרישום י ש י  פיט׳ י
 שלו לפי סעיף 2; ואם נכנס או היה לתושב כשבחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למלא

 חובתו לפי סעיף זה, ימסור גם הודעה על פרטי הרישום שלהם.

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז תשכ״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ת 622, תשכ״ד,
 עמי 266.
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 הודעה על
 לידה בישראל

 הודעה על
 פטירה בישראל

 הגדרת ״מוסדי״

 אפופי

 מציאת חלל

 לידה בחוץ־לארץ

 פטירה
 בחוץ־לארץ

 אימוץ בחוץ־לארץ

 עזיבת הארץ

 מסירת מפמבים על
 פעולות רשמיות

 6. הודעה על לידה שאירעה בישראל תימסר לפקיד רישום תוך עשרה ימים! ההודעה תימסר
ל ידי הורי הילוד׳ הרופא והמיילדת ע - ו ל המוסד שבו אירעה הלידה׳ א  על ידי האחראי ע
 שטיפלו בלידה - אם אירעה במקום אחר! ההודעה תכלול את פרטי הרישום של הילוד

 ופרטים אחרים שייקבעו בתקנות׳ באישור ועדת הפגים של הכנסת.

 7. הודעה על פטירה בישראל תימסר תוך 48 שעות לפקיד רישום או למי שהוסמך להוציא
 את רשיון הקבורה לפי פקודת בריאות העם, 1940ג; ההודעה תימסר על ידי האחראי על
 המוסד שבו אירעה הפטירה׳ על ידי הרופא שקבע את דבר המוות, ובאין רופא - על ידי מי
 שהיה נוכח בזמן הפטירה! ההודעה תכלול את פרטי הרישום של הנפטר ופרטים אחרים

 שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת.

 8. ״מוסד״, לענין סעיפים 6 ו־7 - לרבות בית־חולים, בית־סוהר, מוסד ציבורי או דתי,
 מוסד צדקה, מעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ה-1965 », ובית מלון! ודינם

 של כלי רכב, כלי שיט או של כלי טיס ציבוריים, כדין מוסד.

 9. תינוק שנמצא עזוב, כל אדם שהתינוק הגיע לרשותו לראשונה חייב למסור לפקיד
 רישום, תוך עשרה ימים הודעה על פרטי הרישום של התינוק הידועים לו וכל ידיעה

 ש!:רשותו בענין לידתו של התינוק.

 0]:. קיבלה המשטרה הודעה על מציאת חלל, לפי סעיף 21 לחוק לתיקון סדרי הדין הפלילי
 (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי״ח-31958, תמסור לפקיד רישום כל ידיעה שבידה

 בענין פרטי הרישום של החלל.

 11. תושב שנולד לו ילד בחוץ־לארץ חייב למסור לפקיד רישום תוך שלושים יום הודעה
 על פרטי הרישום של ילדו.

 12. תושב שנפטר בחוץ־לארץ, חייבים בן־זוגו, בניו והוריו, שהם תושבים, למסור הודעה
 על כך לפקיד רישום תוך שלושים יום מהיום שבו נודע להם דבר הפטירה.

 13. תושב שאימץ ילד בחוץ־לארץ חייב למסור לפקיד רישום תוך שלושים יום הודעה
 על פרטי הרישום של הילד ולהמציא לפקיד הרישום את האסמכתה לאימוץ! והוא הדין

 אט בוטל אימוץ של ילד בחוץ־לארץ.

 14. תושב בגיר היוצא את הארץ כדי להשתקע בחוץ־לארץ יודיע על כך לפקיד רישום!
 ההודעה תכלול גם את ילדיו הקטינים היוצאים עמו.

 15. בפעולות המנויות להלן תמסור הרשות הנוגעת בדבר לפקיד רישום תוך 14 יום מיום
 הפעולה׳ העתק המסמך המעיד עליה, בצירוף פרטים שיפורטו בתקנות הדרושים לזיהוי

 הנוגע בדבר: ואלה הפעולות:
:  (1) שינוי שם, בחירת שם או קביעת שפ לפי חוק השמות, תשט״ז-1956 4

 (2) נישואין שנרשמו לפי פקודת הנישואין והגירושין(רישום) 5:
 (3) המרת דת שנרשמה לפי פקודת העדה הדתית (המרה)6!

 1 ע״ר 1940׳ תופי 1 מסי 1065, עמי 191; ס״ח תשנ״ג׳ עמ׳ 12.

 2 0״ח תשכ״ה, עמי 48.
 « ס״ח תשי־׳ח, עמי 54.
 » ס״ח תשט״ז׳ עמי 94.

 ג חוקי א־״י, כרך ב׳, פרק פ״ח׳ עמי 876.
 » חוקי א״י, ברך בי, פרק קכ״ז׳ עמי 1269.
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 (4) התאזרחות או ויתור על האזרחות לפי חוק האזרחות, תשי״ב—1952 ד;
 (5) הודעת פטירה שנמסרה לפי סעיף 7 למי שהוסמך להוציא את רשיון

 הקבורה.

 16. נתן בית משפט או בית דין דתי החלטה המצהירה על שינוי בפרטי הרישום של אדם
 או החלטה שיש בה שינוי כאמור׳ ימסור בית המשפט או בית הדין הדתי העתק מהחלטתו
ות.  לפקיד הרישום הראשי; וכן ייעשה בהעתק של צו אימוץ׳ תעודת גירושין והצהרת מו

 17. חל שינוי שלא כאמור בסעיפים 15 ו־16 בפרטי הרישום של תושב, חייב הוא למסור
 לפקיד רישום הודעה על השינוי תוך שלושים יום; ואפ היה בחסותו קטין או בגיר שאינו

 מסוגל למלא חובתו לפי סעיף זה — ימסור גם הודעה על שינוי פרטי הרישום שלהם.

 18. (א) מסירת הודעה לפי סעיף מסעיפי פרק זה על ידי אחד החייבים במסירתה פוטר
 את השאר.

 (ב) מסירת הודעה לפי סעיף 7 שיש בה פרטים על בן־זוגו של הנפטר פוטר את
 בן־הזוג מחובת מסירת הודעה על התאלמנותו.

ת פקיד רישוה ו י ו : סמכ ׳  פרק ג

 19 . פקיד רישום רשאי לדרוש ממי שמסר הודעה לפי פרק ב׳ ומכל אדם אחר שהיה חייב
 במסירתה, אף אם הוא פטור מכוח סעיף 18 או שעברה התקופה הקבועה למסירת ההודעה -
 (1) למסור לו כל ידיעה או מסמך שברשותו הנוגעים לפרטי הרישום שאליו

 מתיחסת ההודעה, זולת אם היה בידיעה או במסמך כדי להפלילו;

 (2) לתת הצהרה בכתב או בעל־פה על אמיתות ידיעה או מסמך שמסר.

 20. אומץ ילד, יירשמו במרשם ובכל תעודה לפי חוק זה מאמציו כהוריו והמאומץ כילדם
 של מאמציו, ובשם שנקבע לו בצו האימוץ.

 21. שם אביו של ילד שנולד לאשה פנויה יירשם על פי הודעת האב והאם כאחד, או על־
 פי פסק־דין של בית־משפט או בית־דין מוסמך.

 22. לא יירשם אדם כאביו של ילד שנולד לאשה שהיתר. נשואה לאדם זולתו בתוך 300 יום
ה שלפני יום הלידה, אלא על־פי פםק־דין של בית־משפט או בית־דין מוסמך. א י ש  כשהאש״ נ

 תיקון טעויות 23. פקיד רישום ראשי רשאי להורות על תיקון טעות סופר והשמטת סופר שחלו במרשם
י או בכל תעודה שניתנה לפי חוק זה. 9 ו  ט

ת ו ה ת ז ו ד ו ע : ת ׳ ק ד ר  פ

 זכות לקבל 24. תושב הנמצא בישראל שמלאו לו 16 שנה רשאי לקבל תעודת זהות; לא מלאו לו 16
ת שנה רשאי הוא לקבלה בהסכמת נציגו כמשמעותו בסעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית ו ה ת ז י ו ע  ת

 והאפוטרופסות, תשכ״ב-1962«, או באישור פקיד הרישום הראשי.

 י ם״ח תשי״ב, עמי 146.
 8 ס״ח תשכיב, עמ׳ 120.

 מטירת העתקים
 של פסקי דין

 והצהרות

 חובה להודיע
 על שינויים

 שחרור מחובת
 הודעה

 דרישת ידיעות
 והצהרות

 רישום אימוץ

 שם האב
 כשהאשה פנייה
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 תכנה של
 תעודת זהית

 תקפה של
 תעודת זהות

 איפור רישוט
 כתעודת זהות

 ס«כות ליטול
 תעודת זהות

 25, תעודת זהות תכיל את פרסי הרישום שיקבע שר הפנים באישור ועדת החוקה, חוק
 ומשפט של הכנסת? שמות הילדים יירשמו הן בתעודת הזהות של אביהם והן בתעודת הזהות
 של אמם: לכל תעודה יוצמד תצלום של בעל התעודה, חוץ מתעודה של אשה שהצהירה י שאינה
 מצטלמת מטעמי דת: תעודת הזהות תיחתם בחתימת ידו של בעל התעודה או בטביעת אצבעו.

 26״ תקפה של תעודת זהות יהא שבע שנים מיום הוצאתה.

 27. לא יירשם דבר בתעודת זהות אלא על פי הוראה שבחוק או בתקנות שהותקנו על ידי
 שר הפנים.

 28. (א) פקיד רישום רשאי לדרוש מבעל תעודת זהות שימציא אותה לו לשם ציון של
 שי,:וי בפרט רישום, או כשהתעודה נתבלתוז או פקע תקפה, או כשהתצלום שוב אינו מתאר

 כנכון את בעל התעודה.
 (ב) היה פקיד רישום סבור, אגב טיפול בתעודת זהות, שנעשה בה שינוי, תיקון׳

 הוספה או מחיקה שלא כדין, רשאי הוא לעכבה תחת ידו עד לגמר הבדיקה.

 ידיעות

 תעודות
 לידה ופטירה

 עיון במרשם

 ידיעות על אימוץ

ת ידיעות ל ב : ק ׳  פרי! ה

 29. (א) כל אדם רשאי לקבל ידיעה בנוגע לרישום לגביו במרשם וכן העתק או תמצית
 מן הרישום.

 (ב) כל אדם רשאי לקבל ידיעה על שמו ומענו של כל אדם אחר הרשום במרשם.
 (ג) אדם שיש לו לכאורה ענין בדבר רשאי לקבל ידיעה על תאריך לידתו של אדם

 הרשום במרשם ועל פרטי רישום אחרים שייקבעו בתקנות.

 30. (א) מי שנולד בישראל והוא רשום במרשם. דשאי לקבל תעודת לידה.
 (ב) מי שיש לו לכאורה ענין בדבר רשאי לקבל תעודת לידה או תעודת פטירה של

 זוייתו הרשום במרשם, אם הלידה או הפטירה אירעה בישראל.

 31. המרשם והמסמכים שבו לא יהיו פתוחים לעיון אלא למפורטים להלן ולצורך מילוי
 תפקידם:

 (1) שר הפנים או מי שהשר הסמיכו לכך;
 (2) שר הבטחון או מי שהשר הסמיכו לכך;

 (3) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;
 (4) המפקח הכללי של המשטרה או מי שהמפקח הסמיכו לכך:

 (5) מי שבית משפט או בית דין דתי הסמיכו לכך לענין פלוני העומד ותלוי
 לפניהם:

 (6) רושם נישואין או מי שהרושם הסמיכו לכך.

 52:. אין בסעיפים 29 עד 31 כדי לגרוע מהוראות סעיף 27 לחוק אימוץ ילדים, תש״ך—
 81960, ופרטים העשויים להביא לזיהויו של מאמץ, של מאומץ או של הוריו וקרוביו האחרים
 לא ייגלו אלא לאנשים הנקובים באותו סעיף; שר הפנים יתן הוראות שמטרתן לאפשר
 לרושם נישואין, או לאדם פלוני שידיעת אותן הוראות דרושה לו למילוי תפקידו ברישום

 נישואין, להיוודע אם מועמד־לנישואין פלוני הוא מאומץ.

 « פ״ח תש״ך, עמי 98.
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ת ו ר י כ : ע ׳  פדי, ו

 33. מי שעשה אחת מאלה׳ דינו - מאסר שנה אחת:
 (1) מסר את תעודת הזהות שלו או חלק ממנה לאדמ אחר למטרה בלתי חוקית:

 (2) שינה׳ תיקן׳ הוסיף או מחק שלא כדין רישום בתעודת זהות:
 (3) השמיד במזיד תעודת זהות או חלק ממנה.

 34. המחזיק תעודת זהות שלו לאחר שנעשו בה שינוי, תיקון׳ הוספה או מחיקה שלא כדין,
 ולא הוכיח כי ההחזקה היתד; בתום לב׳ דינו - מאסר ששה חדשים.

 35. (א) מי שגילה תכנן של הוראות שר הפנים׳ כאמור בסעיף 32, לאדם שאינו רושם
 נישואין, או אדם שידיעת אותן הוראות דרושה לו למילוי תפקידו ברישום נישואין׳ דינו —
 אם הוא עובד ציבור — מאסר שלוש שנים ואם הוא איננו עובד ציבור — מאסר שלושה

 חדשים.
 (ב) מי שעשה אחת מאלה׳ דינו - מאסר שלושה חדשים:

 (1) הציג לזיהויו תעודת זהות של אדם אחר כאילו ודתה שלו:
 (2) מסר לענין חוק זה ידיעה׳ מסמך או הודעה ביודעין שאינם נכונים:

 (3) סירב שלא כדין לדרישת פקיד רישום לפי סעיף 19:
 (4) נדרש על ידי פקיד רישום להמציא לו תעודת הזהות שלו לפי סעיף

 28 (א)׳ ולא עשה כן במועד שנקבע לכך בדרישה.

 (ג) מי שלא מסר׳ במועד שנקבע לכך׳ הודעה שהיה חייב למסרה לפי הסעיפים
 7-5׳ 9׳ 13-11 ר־17׳ דינו - מאסר שבועיים או קנם 100 לירות.

, אחרי פסקה (8) 1 0  36. בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני העונשין(עבירות חוץ), תשט״ז-1955
 יבוא:

 ״(9) עבירה לפי חוק מרשם האוכלוסין׳ תשכ״ה—1965.״

 שימוש פלילי
 גתעודת זהות

 החזקת תעודת
 זהות שנעשה

 בה שינוי

 עבירות שונות

 תיקון חוק לתיקון
 דיני עונשין

 (עברות־חוץ)

ות נ : שו ׳  פרק ז

 37. שר הפנים רשאי להתקין תקנות בדבר חידוש רישומים במרשם׳ בפנקס לידות או
 בפנקס פטירות שאבדו או נשמדו: לצורך חידוש כאמור תינתן ככל האפשר הזדמנות לכל

 הנוגע בדבר להשמיע טענותיו.

 38. שר הפנים רשאי׳ בצו׳ להסמיך רשות מקומית פלונית לבצע תפקיד לפי חוק זה.

 39. (א) שר הפנים רשאי, בהסכמת שר הבריאות׳ להתקין תקנות בכל הנוגע לרישום
 לידות ופטירות, לרבות תקנות בדבר -

 (1) הטפסים להודעת לידה או פטירה:
 (2) צורתם של פנקסי הלידות והפטירות;

 (3) צורתן של תעודות לידה ופטירה;
 (4) רישום מאוחר של לידות ופטירות, לרבות לידות של תושבים שנולדו
 בקפריסין או במאוריציוס ועלו לישראל עד יום כ״ט באלול תשייט (23 בספטמבר

.(1949 

 חידוש רישומים
 שאבדו

 הטלת תפקידים
 על רשות מקומית

 תקנות בענין
 רישום לידות

 »1 סייח תשט״ז, עמי 7.
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 (ב) תקנות לפי סעיף קטן(א) בדבר לידות ופטירות שאירעו בכלי שיט או בכלי
 טיס רשומים בישראל יותקנו גם בהסכמת שר התחבורה; תקנות בדבר רישום פטירות של

 חיילים יותקנו גם בהסכמת שר הבטחון.

 40״ רישום לפי חוק זה אינו פוגע בדיני איסור והיתד לעניני נישואין וגירושין. שמירח דינים

 41, שר הפנים רשאי לפטור סוגי בני אדם מקיום הוראות חוק זה׳ כולן או מקצתן׳ במידה פטור
 והדבר נראה לו דרוש לשם ביצוע אמנות ביךלאומיות שישראל צד להן.

 42, בפקודת בריאות העם׳ 1940 - תיקון פקודת
 (1) במקום הסעיפים 4 עד 6 יבוא; בריאות העם 1940

 ״הודעה על לידת 4. (1) תינוק שיצא מת מרחם אמו לאחר סיום השבוע העשרים
ת ושמונה להריון (להלן — תינוק מת) חייבים האב או האם׳ ואם אין הם ק מ ו נ י  ח

 ממלאים חובה זו׳ המיילדת או האדם שטיפלו באם בשעת לידתה או תוך
 שש שעות שלאחריה׳ למסור הודעה על לידת התינוק המת; ההודעה תימסר
 תוך 15 יום מיום הלידה ללשכת הבריאות המחוזית׳ ואם אין במקום לשכת

 בריאות מחוזית - לידי רופא שהמנהל הסמיכו לכך.

 (2) רופא כאמור בסעיף קטן(1) ינהל רישום של כל הלידות של
 תינוקות מתים שאירעו בתחום סמכותו׳ ושהודעה עליהן נמסרה כאמור
 בסעיף קטן(1) או שעליהן קיבל הודעה בדרך אחרת ולאחר שירשום את
 ההודעות יעביר אותן או העתק מהן׳ הכל כפי שייקבע, ללשכת הבריאות

 המחוזית הקרובה ביותר.

 (3) לידה של תינוק מת שלא נמסרה עליה הודעה באשמתם של
 ההודים או של אדם אחד החייב בהודעה עליה׳ רשאי רופא ממשלתי או
 מפקח, בכל עת שהיא כתום 15 יום מיום הלידה׳ לדרוש מכל אדם החייב
 במתן הודעה לפי סעיף זה׳ למסור ידיעות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו על
 הפרטים שהוא חייב בהודעתם כאמור, ומחובתו של אדם כזה למלא אחר

 הדרישה.״;

 (2) בסעיף 8, בסעיף קטן(1) במקום פסקה (ד) יבוא:
 (ד) לא יינתן רשיון קבורה אלא אם הוגשה ללשכת הבריאות
 המחוזית או לרופא שהוסמך לפי פסקה (ב)(2), הכל לפי
 הענין, או לפקיד רישום כאמור בחוק מרשם האוכלוסין׳
 תשכ״ה-1965 — הודעת פטירה בהתאם לאותו חוק ושצויינה
 בה, בין יתר הפרטים, סיבת המוות כפי שנקבעה על ידי רופא
 ואושרה בחתימתו; לא נקבעה סיבת המוות על ידי רופא,
 רשאי רופא של לשכת הבריאות המחוזית או רופא שהוסמך
 לפי פסקה (ב)(2), הכל לפי הענין, לקבוע את סיבת המוות

 לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, ולאשרה בחתימתו.״

 43. פקודת מרשם התושבים, תש״ט-1949 ״ - בטלה. ביטיל

 44. (א) רישום התושבים שהתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט-1949, יהיה הוראות מעבר
 מתחילת תקפו של חוק זה חלק מן המרשם לפי חוק זה.

 ״ ע״ר תש״ט, חוטי א׳ מפי 48, עמי 164.
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 (ב) בהוראת כל דין שמדובר בה על רישום לפי פקודת מרשם התושבים, תשייט—
 1949׳ קרי: לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 (ג) פנקס זיהוי שניתן לפי תקנות־שעת־חירום (רישום תושבים)׳ תש״ח—1948 12,
ו פקודת א  תעודת זהות וכל תעודה אחרת שניתנו לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 ׳

 בריאות העם׳ 1940׳ יראו אותם כתעודות שניתנו לפי חוק זה.

 (ד) על אף האמור בסעיף 26, לא יפקע תקפם של פנקס זיהוי או של תעודת זהות׳
 כאמור בסעיף קטן(ג)׳ לפני תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה או לפני מועד

 הבחירות לכנסת השביעית׳ הכל לפי המועד המאוחר יותר.

 הוראת שעה 45, בתעודות הזהות שיוצאו במשך ששת חדשים מיום תחילתו של חוק זה, אך לא יאוחר
 מיום תחילתן של התקנות לפי סעיף 25׳ יירשמו הפרטים שהיו נוהגים לרשום בתעודות

 זהות ערב תחילתו של חוק זה.

 רישום אזרחים 46. שר הפנים יקבע בתקנות סדר רישומם של אזרחים ישראליים שביום תחילתו של חוק
 ישראליים זה לא היו רשומים לפי פקודת מרשם התושבים, תש״ט-1949.

 בהוץ לארץ

 ביצוע ותקנות 47, שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט
 של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר —

 (1) דרכי ההודעה על פרטי רישום ושינויים בהם בלשכות המרשם או בנציגויות
 ישראל בחוץ לארץ:

 (2) המקומות למסירת הודעות לפי חוק זה!

 (3) הסדרים למתן תעודות, תמציות׳ העתקים וידיעות;
 (4) אגרות בעד מתן שירותים ותעודות לפי חוק זה;

 (5) רישום פטירתו של אדם שנפטר בחוץ לארץ, שפטירתו לא נרשמה והוא
 נקבר בישראל;

 (6) תיקון טעויות סופר והשמטות סופד כאמור בסעיף 23.

 תחילה 48. תחילתו של חוק זה כעבור שנה מיום פרסומו ברשומות.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ל ח ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הפנים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 ״ עייר תש״ח, תוס׳ ב׳ מס׳ 16, עמי 77.
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 חוק המילווה(ביטוח חיים), תשכ״ה-1965 *
 1, בחוק זה — הגירות

 ״ביטוח חיים חץ 1000״ — ביטוח חיים על פי תכנית שאושרה על ידי שר האוצר בשם
 ״חץ 1000״ לרבות כל תיקון בתכנית שאושר כאמור:

 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים׳ המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי׳ ולרבות אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי
 אחר וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם
 בנוי המדד הקיים ובין אם לאו: אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף:

 ״המדד היסודי״ של איגרת חוב - המדד שנתפרסם לאחרונה לפני התאריך הנקוב של
 האיגרת-,

 ״המדד החדש״, לענין רכישת איגרת חוב, פדיונה או תשלום הריבית עליה בתקופה שבין
 ה־1 בינואר וה־30 ביוני של כל שנה — המדד שנתפרסם בחודש דצמבר של השנה
 הקודמת: ולענין רכישת איגרת חוב, פדיונה או תשלום הריבית עליה בתקופה שבין
 ה־1 ביולי וה־31 בדצמבר של כל שנה - המדד שנתפרסם בחודש יוני של אותה שנה;

 ״יום הרכישה״, לענין איגרת חוב — היום שבו קיבלה הממשלה את התמורה בעד אותה
 איגרת.

 2, הממשלה מורשית בזה, בשם המדינה, לקבל מחברות ביטוח העוסקות בישראל בביטוח הרשאה ללוות
 חיים חץ 1000, מילווה בסכום כולל שלא יעלה על 100 מיליון לירות.

 3״ שר האוצר רשאי להוציא לחברות המלוות איגרות חוב רשומות על שם, שאינן איגרת חוב
 עבירות, בסדרה אחת שתאריכה הנקוב א׳ בתמוז תשכ״ה (1 ביולי 1965).

 4. (א) איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה מיום רכישתן. ריבית

 (ב) הריבית על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה חוץ מן
 הצם שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה נ, ושלא יעלה על 25%.

 5. הסכומים המשתלמים בעד איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו תשלוט וערובה
 מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך נכסיה של המדינה.

 6. הקרן והריבית של איגרות החוב יהיו צמודות למדד יוקר המחיה. צמידות

 7. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרות החוב תחול הוראה זו: אם ביום םרעונו תנאי הצמדה
 של כל סכום קרן או ריבית יהיה המדד החדש גבוה מן המדד היסודי, ישולם לבעל איגרת

 החוב אותו סכום כשהוא מוגדל בשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 3 . שוויה הנקוב של כל איגרת חוב, ונוסחה של איגרת חוב, יהיו כפי שיורה שר האוצר. השווי הנקוב
 והנוסח

 9. האיגרות ייפדו כתום שתים־עשרה שנה מתאריכן הנקוב או במועד מוקדם יותר פדיון
 שיוסכם עליו בין שר האוצר ובין רוכש איגרת.

 » נתקבל בכנסת ביוט כ״ב בתמוז תשב״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 645, תשנ״ה,
 עמי 176.

 ז דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 6, תשכ״א׳ עמי 120.
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 10, שר האוצר רשאי׳ במקום להוציא איגרת חוב חדשה׳ להגדיל את השווי הנקוב של
 איגרת חוב שנרכשה׳ ודין השווי שהוגדל כדין איגרת חדשה; כן רשאי שר האוצר׳ במקרה
 של פדיון מוקדם׳ להקטין את השווי הנקוב של איגרת חוב שנרכשה׳ ודין הקטנת הסכום

 כדין פדיון.

 11, שער ההוצאה של איגרות החוב יהיה שוויין הנקוב בכפוף לעליה במדד שחלה ביום
 רכישתן בין המדד היסודי לבין המדד החדש ובהנחה של אחוז אחד על איגרות שיום רכישתן

 שש שנים מתאריכן הנקוב ובהנחה של חצי אחוז על איגרות שיום רכישתן לאחר מכן.

 12, על אף האמור בסעיפים 45 (א)(1) ו״47 לפקודת מס הכנסה לא יזוכה יחיד ממס, ולא
 יהא זכאי בניכוי מהכנסתו, בשל הסכומים ששילם כפרמיות בעד ביטוח חייו או היי אשתו

 בביטוח חיים חץ 1000.

 13 . (א) שר האוצר רשאי לשלם מאוצר המדינה לחברות הביטוח העוסקות בביטוח חיים
 חץ 1000 את הסכומים שישלמו למבוטחים אצלן באותה תכנית בנוסף לסכום הביטוח או

 לערך הפדיון של פוליסת הביטוח לפי השיעורים הנקובים בסעיף קטן(ב).

 (ב) ואלה השיעורים:
 (1) 20% מסכום הביטוח עם תום תקופת שתים־עשרה השנים מתחילת תקפה

 של הפוליסה:
 (2) 17% מערך הפדיון של הפוליסה בשנים העשירית והאחת־עשרה מתחילת

 תקפה:

 (3) 14% מערך הפדיון של הפוליסה בשנים השמינית והתשיעית מתחילת תקפה:
 (4) 10% מערך הפדיון של הפוליסה בשנים הששית והשביעית מתחילת תקפה.

 (ג) הסכומים שיקבלו המבוטחים בביטוח חיים חץ 1000 מחברות הביטוח בנוסף
 לסכום הביטוח או לערך הפדיון לפי השיעורים הנקובים בסעיף קטן(ב) לא יהוו הכנסה

 לצורך פקודת מס הכנסה.

 14. (א) בנק ישראל ינהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם של בעלי איגרות החוב, מעניהם
 הרשומים ופרטי האיגרות.

 (ב) הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו כדין.

 15. איגרות החוב ישאו את דמות חתימותיהם של שר האוצר ושל החשב הכללי.

 16. שר האוצר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות
 פועל תחיקתי ולהוציא איגרות חוב.

 17. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
 לביצועו.

 שינוי השווי

 שער האיגרות

 אי־מתן וימי
 וניכוי מה הכנסה

 מכומימ נוספים

 פנקס האיגרות

 חתימה

 אצילת סמכויות

 ביצוע ותקנות

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

ל ו כ ש  ל ו י א
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ״ה-1965

: הוראות ישוו* ׳  פרק א
 1, בחוק זה - הגדרות

 ״מקרקעין״ - לרבות כל זכות לענין מקרקעין הנובעת מחוזה או המוגנת בתוקף חוק הגנת
 הדייר, תשט״ו—1955 ו;

 ״המחזיק״, לענין מקרקעין — כל המחזיק במקרקעין בחזקת בעל, שוכר, בר־רשות וכל
 התופס אותם בזכות, או אף שלא בזכות אם התפיסה החלה לפני יום י״א באדר ב׳ תשכ״ה
 (15 במרס 1965), וכל מי שבידיו השימוש או ההנאה במקרקעין שלפני התאריך האמור;

 ״חוק התכנון״ — פקודת בנין ערים, 1936 2;

 ״ועידה מחוזית״, ״ועדה מקומית״, ״תכנית מיתאר״ ו״תבנית מפורטת״ - כמשמעותן בחוק
 התכנון;

 ״דירה״, ״בית עסק״ ו־״דייר יוצא״ - כמשמעותם בחוק דמי מפתח, תשי״ח-1958 *ז.

 2, מוקמת בזה רשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום (להלן — הרשות). הקמת הרשות

 3, תפקיד הרשות הוא ליזום ולתכנן בינוי׳ שיקום וכן פינוי לשם בינוי ושיקום של תפקיד הרשות
 משכנות עוני ושכונות נחשלות ושל מבנים המסכנים יושביהם וכן לבצע כל פעולה שנתייחדה

 לה בחוק זה.

 4, (א) הרשות היא תאגיד הכשר, במסגרת תפקידיו, לפי חוק זה, לכל חובה, זכות הרשות תאגיד
 ופעולה משפטית.

 (ב) מחוץ לפעולות שנתייחדו לרשות בחוק זה, היא תפעל באמצעות רשויות
 המדינה, הרשויות המקומיות או גופים אחרים, שנקבעו לכך בכל דין.

 (ג) הרשות תהיה מורשית באישור הממשלה להקים גופים נפרדים׳ ולאצול להם
 מנמכויותיהם, למעט הסמכויות האמורות בסעיפים 17 ו־20.

 5, הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לחוק מבקר המדינה, תשי״ח—958! הרשות גוף מבוקר
 ננויסזז משולב]4.

 6, (א) חברי הרשות יהיו: הרגב הרשות
 (1) שר השיכון, או מי שהשר מינהו לכך — יושב ראש הרשות;

 (2) נציג שר השיכון:
 (3) נציג שר האוצר;

 (4) נציג שר הבטהון;
 (5) נציג שר הבריאות;

 (6) נציג שר הסעד:
 (7) נציג שר העבודה;

 (8) נציג שר הפנים;
 (9) נציג שר התחבורה;

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז תשכ״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 643, תשכ״ה,
 עמי 160.

 ג סייח תשט״ו, עמי 151.
 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 מפי 589, עמי 153.

 3 טייח תשי״ח, עמי 177.
 » סייח תשי״ח, עמי 92.
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 (10) נציג שר השיכון שהוא מומחה לעניני שיכון ותכנון:
 (11) מנהל מינהל מקרקעי ישראל או נציגו;

 (12) ראשי העיריות בירושלים׳ חיפה ותל־אביב־יפו, או מי שהם מינו
 כנציגיהם ברשות:

 (13) יושב ראש מרכז השלטון המקומי בישראל או נציגו;
 (14) שני ראשי רשויות מקומיות שימונו על ידי הממשלה!

 (15) נציג ״עמידר״ החברה לשיכון עולים בע״מ:
 (16) שני נציגי ציבור שימונו על ידי הממשלה על פי המלצת שר השיכון.

 (ב) בכל ישיבה של הרשות הנוגעת לתחום של רשות מקומית פלונית׳ יהיה זכאי
 להשתתף ראש אותה רשות מקומית ולהצביע בענינים הנוגעים לתחום שיפוטו, אף אם

 איננו חבר הרשות.

 7. (א) רוב חברי הרשות, וביניהם היושב ראש׳ יהיו מנין חוקי בישיבות הרשות.

 (ב) החלטות הרשות או של ועדה מועדותיה יתקבלו ברוב דעות החברים הנוכחים
 והמשתתפים בהצבעה: היו הדעות שקולות — יכריע היושב ראש.

 8. (א) הרשות רשאית למנות מבין חבריה ועדות, לקבוע תפקידיהן ולאצול להן
 מסמכויותיה, פרט לסמכויות האמורות בסעיף 17 ר־20.

 (ב) כל חבר ועדה רשאי, תוך תקופה שתיקבע בתקנות, להסתייג מהחלטה של
 הועדה שנתקבלה בניגוד לדעתו ולבקש מהרשות עיון שנית בהחלטה.

 9. חבר הרשות לא יהיה זכאי לשכר בעד השתתפותו בפעולות הרשות או של ועדה
 מועדותיה, אולם יהיה זכאי להחזרת הוצאותיו.

 10. (א) שר השיכון, לאחר התייעצות עם הרשות, ימנה את מנהל הדשות שלמרותו
 יהיו נתונים עובדי הרשות, ורשאי הוא באותה דרך למנות סגן מנהל הרשות.

 (ב) הרשות תקבע את שכרם של המנהל וסגנו! אם יתמנה המנהל או סגנו מבין
 חברי הרשות, יהיה זכאי לשכר על אף האמור בסעיף 9.

 11. (א) חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—51959, וחוק שירות המדינה (משמעת),
 תשכ״ג—1963», יחולו על מינויים של עובדי הרשות בתיאומים ובשינויים שייקבעו בתקנות.

 (ב) תנאי עבודתם של עובדי הרשות, התקן, השכר, הגמלאות וסדרי הפיטורים
 יהיו כשל עובדי המדינה בתיאומים ובשינויים שייקבעו בתקנות.

 12. הרשות תכין מדי שנה תקציב להוצאות המינהליות שלה וכן תכנית לפעולותיה במסגרת
 התקציבים של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר! הדיון בתקציב ואישורו על ידי הממשלה

 והכנסת יהא כדרך הדיון והאישור הנהוגים לגבי התקציבים של משרדי הממשלה.

 13. הרשות תציע את תכנית פעולותיה מדי שנה למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר לשם
 הכללה בתקציביהם.

 14. לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת התקציב, תערוך ותגיש הדשות לשר השיכון
 דין וחשבון שיכלול סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב ושל הפעולה: שר השיכון

 יביא את הדו״ח לידיעת ועדת העבודה של הכנסת.

 גמול

 מנהל הרשות

 עובדי הרשות

 תקציב הרשות

 תכנית פעולה

 דווזו״ת
 שנתיים

 5 סייח תשי״ט, עמי 86.
 6 סייח תשכ״ג עמי 50.
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 15, קיום הרשות או ועדה מועדותיה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שמירת תוקף
 שנתפנה מקומו של חבר בהן, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 אזורי שיקום

 הודעה מוקדמת

 זכות התנגדות

 הזדמנות
 להשמיע דיעה

 אכרזה על
 אזור שיקום

 תוקף האכרזה

81 

: אזור שיקומ '  פרק ב

 16. לשם ביצוע תפקידי השיקום והבינוי רשאית הרשות באישור הממשלה להכריז על
י שיקום), ר ו ז א - ן ל ה  אזורי שיקום או מבני שיקום כמתואר בפרק זה (לשניהם ייקרא ל

 ובלבד שלא יוכרז אזור שיקום שטח שאין בו כל מבנה.

 17) (א) אם יש בדעת הרשות להכריז על אזור פלוני כאזור שיקום תפרסם על כך
 הודעה המתארת את האזור וגבולותיו(להלן — הודעה מוקדמת): לא תפרסם הדשות הודעה
 מוקדמת אלא באישור הממשלה ולאחר התייעצות ברשות המקומית שבתחומה יימצא אזור

 השיקום (להלן - הרשות המקומית המעוניינת).

 (ב) הודעה מוקדמת תפורסם ברשומות, על לוחות המודעות שעליהם מתפרסמות
 מודעות הרשות המקומית המעוניינת, בשני עתונים יומיים לפחות ובכל דרך נוספת שתקבע

 הדשות. י

 (ג) הודעה מוקדמת תפרט את המקרקעין שבאזור השיקום על גושיהם וחלקותיהם
 בציון שמות הרחובות ומספרי הבתים.

 18, (א) פרסמה הרשות הודעה מוקדמת׳ רשאי כל העשוי להיפגע על־ידי האכרזה
 המוצעת להגיש לרשות תוך שלושים יום מיום פרסום ההודעה ברשומות, התנגדות בכתב

 בנימוק שאין להכריז על האזור כולו או מקצתו כאזור שיקום.

 (ב) הרשות תדון ותכריע בהתנגדויות תוך תשעה חדשים מיום פרסום ההודעה
 המוקדמת ברשומות, ותחליט לחיוב או לשלילה או כל החלטה אחרת.

 (ג) בתקופת תשעת החדשים האמורים בסעיף קטן(ב), רשאית הרשות לערוך
 סקרים, מחקרים ומשאלים על האזור שמתכוונים להכריזו כאזור שיקום, תושביו והמבנים

 שונו, לשם בירור אם מן הדין הוא להכריז עליו כאמור.

 (ד) לא הכריזה הרשות תוך תקופת תשעת החדשים על האזור כאזור שיקום -
 בטלה ההודעה המוקדמת.

 19, לפני ההכרזה על אזור שיקום תתן הרשות לתושבי האזור הזדמנות להשמיע תוך
 חודש דעתם בפניה או בפני ועדה מועדותיה: סדרי השמעת הדיעה ומועדיה יצויינו בהודעה

 המוקדמת.

. (א) לאחר הדיון בהתנגדות ובתוצאות הסקרים, המחקרים והמשאלים כאמור בסעיף 2 0 
 18, רשאית הרשות, באישור הממשלה ולאחר התייעצות ברשות המקומית המעוניינת,

 להכריז על האזור כאזור שיקום.

 (ב) האכרזה תפורסם ברשומות, על לוחות המודעות שעליהם מתפרסמות הודעות
 הרשות המקומית המעוניינת, בשני עתונים יומיים לפחות ובכל דרך נוספת שתקבע הרשות.

 21. תקפה של אכרזה על אזור שיקום יהיה מיום פרסומה ברשומות, אם לא נקבע בה
 מועד מאוחר יותר לתחילתה.
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 22. (א) החל מפרסום ההודעה המוקדמת וכל עוד לא בוטלו ההודעה או אזור השיקום,
 לפי הענין, יהיו בטלים כל עסקה במקרקעין, שלא נרשמה עוד בפנקסי המקרקעין, וכל
 הסכם לעשיית עיסקה במקרקעין, באזור השיקום: אולם מי ששילם תשלום בשל הסכם

 כאמור יהיה זכאי להחזרתו על ידי מי שקיבל את התשלום או חליפו.

 (ב) אחרי פרסום ההודעה המוקדמת ועד לביטול ההודעה או אזור השיקום, לפי
 הענין, לא יתיר מנהל רישום המקרקעין כל העברה, כמשמעותה בפקודת העברת קרקעות,
 של מקרקעין באזור השיקום, למעט העברה בתוקף פסק דין לביצוע כעין של הסכם או
 למימוש משכנתה, אוי פסק דין המכריז על ירושה, אם קבע בית המשפט, או יושב ראש
 ההוצאה לפועל, כי ההסכם או המשכנתה נעשו, או שהמוריש נפטר, לפני פרסום ההודעה

 המוקדמת.

 (ג) האמור בסעיף זה לא יחול, אם נתנה הרשות, בתנאים ולפי נוהל שייקבעו
 בתקנות, שיאושרו על ידי ועדת העבודה של הכנסת, הסכמתה מראש לעיםקה במקרקעין
 בתקופה שלאחר האכרזה על אזור שיקום או אם נושא העיסקה הוא רכישת מקרקעין על

 ידי המדינה, ובן לא יחול על רכישת בעל הבית את הזכויות אשר לדייר יוצא בדירתו.

 23. (א) הכריזה רשות על אזור שיקום -
 (1) יושהה, עד להכנת תכנית מפורטת ותכנית מיתאר בהתאם להוראות הפרק
 השלישי, תקפן של כל תכנית מפורטת או של תכנית מיתאר שקיבלו תוקף

 על פי חוק התכנון לגבי מקרקעין באזור השיקום לפני תחילת האכתה:
 (2) לא תיזקק הועדה המחוזית לכל תכנית שהופקדה לגבי מקרקעין שבאזור
י תחילת האכרזה ולא תינתן תוקף לתכנית כאמור, חוץ מתכנית  השיקום לפנ

 שהוכנה בהתאם להוראות הפרק השלישי:
 (3) לא יינתן עד לאישור התכניות לפי הפרק השלישי — כל היתר לבניה או
 לשימוש בקרקע באזור השיקום ולא יתחיל אדם בתקופה האמורה בבניה מכוח
י תחילת האכרזה, אלא בהסכמה כאמור בסעיף 22(0: האמור  היתר שניתן לפנ

 בפסקה זו לא יחול על תיקונים לבדק בית בלבד.
ית תכניות ואיסור על פעולות בניה או שימוש בקרקע באזור השיקום  (ב) השהי

 כאמור בסעיף קטן(א) לא ייזכו בפיצויים על פי כל דין.

ף 22 (ג), והוכיח  21. ביקש בעל מקרקעין הסכמת הרשות לעיםקה במקרקעין, כאמור כסעי
 שיש בידו לבצע את העיסקה אם תינתן ההסכמה, ולא הסכימה הרשות תוך זמן סביר, חייבת
 היא לרכוש את הזכות שהמבקש ביקש להעבירה, במחיר ובתנאי תשלום שייקבעו בהסכם
 בין הצדדים, ובאין הפכם — על ידי בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא אזור

 השיקום (להלן — בית המשפט).

 השהיית תכניות

 הנוהל כשאין
 הרשות נותנת

 הסכמתה

ת למינוי ופינוי •גזל אזור השיקומ י נ כ : ת ׳  פדי, ג

 25. הרשות תכין תחזית בינוי ופינוי כללית לאזור השיקום, שתכלול פרטים בדבר בינוי
 האזור ובדבר פינוי תושביו, כולם או מקצתם, יישובם ושיכונם: התחזית תפורסם בדרך

 שמתפרסמות הודעה מוקדמת ואכרזה על אזור שיקום.

 26. (א) במסגרת התחזית תתקין הרשות כללים לבינוי אזור השיקום שעל פיהם יוכנו
 תכניות בנין העיר לאותו אזור.

 (ב) הרשות תביא את הכללים לידיעת הועדה המחוזית והועדה המקומית שבתחומן
 נמצא אזור השיקום.

 תחזית כללית
 לבינוי ופינוי

 גללים לתכנון
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 אישור
 שר הפנים

 הכנת תכניות
 לתכנון עיר

 התנגדויות
 לתכנית

 אישור הועדה
 המחוזית

 תוזולח
 חוק התכנון

 דין תכנית
 שאושרה

 ביצוע תפקידים
 על יד שר הפנים

 27. כללים לפי סעיף 26 טעונים אישור שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר השיכון;
 לא יאשר שר הפנים כללים כאמור אלא לאחר שנתן לועדה המחוזית ולועדה המקומית

 הזדמנות להביא הערותיהן בפניו, תיך 30 יום.

 28.. תוך מועד שיקבע שר הפנים תסכם הועדה המקומית דיוניה בתכנית המיתאר או
 התכנית המפורטת, לפי הענין, שהתקינה הרשות לפי סעיף 26, לאזור שיקום. הדשות רשאית,
 אם הדבר נראה לה דרוש לביצוע הבינוי והפינוי לכלול בתכנית המיתאר או בתכנית המפו
 רטת מקרקעין הגובלים באזור שיקום והדרושים, לדעת הרשות, לתכנון ובינוי יעילים

 יותר של האזור, או המקילים על תכנונו וכינויו(להלן - מקרקעין סמוכים).

 29. (א) התנגדויות לתכנית כאמור בסעיף 28 יוגשו לועדה המקומית תוך שלושים יום
 מיום הפקדת התכנית, וזכות זו תהיה גם לרשות ולמחזיק במקרקעין שהתכנית חלה עליהם.

 (ב) תוך עשרים ואחד יום מתום המועד להגשת התנגדויות, או תוך מועד אחר
 שיקבע שר הפנים, תעביר הועדה המקומית את התכנית ואת ההתנגדויות בצירוף הערותיה

 לועדה המחוזית.

 30. הועדה המחוזית תבדוק את התכנית ואת ההתנגדויות ותודיע החלטתה בתוך המועד
 שיקבע שר הפנים, ובלבד שתתן למתנגד הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה.

 31. הוראות חוק התכנון יחולו על ההליכים לפני הועדה המקומית והועדה המחוזית על פי
 הסעיפים 30-28 ועל הפקדתה ופרסומה ואישורה של תכנית מיתאר או תכנית מפורטת,

 במידה שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק זה.

 32. (א) תכנית מיתאר או תכנית מפורטת שאושרו על פי סעיפים 30 ו־31 — דינן כאילו
 אושרו על פי הוראות חוק התכנון.

 (ב) תכנית מיתאר או תכנית מפורטת שאושרו על ידי הועדה המחוזית כאמור לא
 ישונו, כל עוד לא בוצעה התבנית וכל עוד האזור הוא אזור שיקום, אלא באישור שר הפנים

 ושד השיכון.

 33. נוכח שר הפנים, כי הועדה המחוזית או הועדה המקומית נמנעת מלמלא תפקידיה
 לפי פרק זה תוך המועד שנקבע בחיקוק או על ידי שר הפנים, לפי הענין, רשאי הוא, אחרי
 הודעה מוקדמת, לבצע אותם תפקידים במקום הועדה, וכל מעשה שעשה והחלטה שהחליט

 אג: כך יהא דינם כדין מעשה או החלטה של הועדה.

ה נ ת המדי ב ו ט ן ל ת מקרקעי ש י כ : ר ׳  פרק ד

ט רכישת האוצר ו ק י  34. (א) ביקשה הרשות משר האוצר להפקיע לטובת המדינה מקרקעין באזור ש
 או מקרקעין סמוכים, תשמש הבקשה ראיה כי המקרקעין דרושים לצורך ציבורי כמשמעותו
 בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 7 (להלן - פקודת ההפקעה), והשר יהיה

 רשאי להשתמש לגביהם בסמכויותיו לפי סעיף 3 לפקודת ההפקעה.
 (ב) פקודת ההפקעה תחול על הפקעת מקרקעין לפי סעיף קטן(א) במידה שלא

 נקבעה הוראה אחרת בחוק זה או על פיו.

 35. (א) הפקעת מקרקעין כאמור בסעיף 34 תפורסם, בנוסף על הפרסומים שנקבעו פרסים הרכישה
 בפקודת ההפקעה, גם על לוחות המודעות שעליהם מתפרסמות המודעות של הרשות המקומית
 שבתחומה נמצא אזור השיקום ובשני עתונים יומיים לפחות, תוך ציון שם הרחוב ומספרי

 י ע״ר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עמי 32.
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 הבתים וכן תימסר הודעה׳ מטעם הרשות ובדרך שתיקבע בתקנות שיאושרו על־ידי ועדת
 העבודה של הכנסת׳ לבעל המקרקעין ולמחזיק בהם, אם מענם ידוע לרשות או לרשות

 המקומית, או לבאי־כוחפ - אמ מענם ידוע כאמור.

 (ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן(א) ייקבעו הוראות בדבר תחליף מסירה על ידי
 שליחת ההודעה בדואר רשום ויצויין המועד שבו יראו את ההודעה כאילו נמסרה לנמען.

 36, מקרקעין שהופקעו כאמור בסעיף 34 (להלן - מקרקעין מופקעים) יקומו לקני ן
 המדינה מיום פרסום הרכישה ברשומות וינהגו בהם כפ־ שנוהגים ביתר מקרקעי ישראל.

 37. (א) לענין הערכת הפיצויים לפי סעיף 12 לפקודת ההפקעה יש לקרוא ״ערב פרסום
 ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף 17״, במקום ״בזמן ששר האוצר פרסם ברשומות את ההודעה
 על כוונתו לרכוש״, ולענין חישוב הפיצויים לא יובא בחשבון גם כל שינוי בשוויים של

 המקרקעין הקשור בביצוע פעולות על פי חוק זה.
 (ב) שיעור הפיצויים בעד מקרקעין מופקעים ייקבע בהתאם למחירם במכירה ממוכר
 מרצון לרוכש מרצון ערב פרסום ההודעה המוקדמת, בלי שיובא בחשבון תכנונם החדש

 של אזור השיקום או של מקרקעין סמוכים.

 מקרקעין
 שהופקעו —

 מקרקעי ישראל

 פיצויים בעד
 מקרקעין שנרכשו

י ודיור־ הלוף : פינו ׳ ק ה ר  ס

 פינוי מקרקעין 38, (א) לאחר פרסום ההפקעה ברשומות, לפי סעיף 5 לפקודת ההפקעה׳ רשאית הרשות
 מופקעים להורות על פינוי המקרקעין המופקעים על ידי המחזיק בהם׳ ובלבד שתמציא לו דרישת
 פינוי בכתב המציינת את התקופה שבה עליו לפנות את המקרקעין שלא תפחת מתשעים יום.

 (ב) דרך המצאת הדרישה למחזיק ותחליף ההמצאה ייקבעו בתקנות שיתקין שר
 השיכון.

ף 39. (א) מהזיק הגר במקרקעין מופקעים או שיש לו בהם עסק לא יידרש לפנותם אלא י ל ז י ו י י  י

 אם הוצע לו דיור חלוף באותו אזור או אזור אחר או שיש לו דיור כאמור; ובלבד שלא
 יהיה הדיור החלוף באזור המיועד לשיקום כעתיד הנראה לעין.

 (ב) דיור חלוף לענ־ן סעיף קטן(א) צריך שיהא ראוי לשמש לייעוד אשר לו שימשו
 בידי המחזיק המקרקעין המופקעים׳ ואם שימשו המקרקעין למגורים — ייקבע הדיור החלוף
 בהתחשב בגודל המשפחה של המחזיק בהתאם לתקנות שיתקין שר השיכון׳ באישור ועדת

 העבודה של הכנסת.

 (ג) הזכות בדיור חלוף הניתן למחזיק לא תהיה פחותה מהזכות שהיתה לו במקרקעין
 המופקעים׳ אלא אם הסכים המחזיק אחרת! לענין סעיף קטן זה יראו חכירה לתקופה שאינה

 פחותה מעשרים וחמש שניט כזכות שאינה פחותה מבעלות.

 (ד) שימשו המקרקעין המופקעים בידי המחזיק כבית עסק. תובטח לו זכות קדימה
 לדיור חלוף באזור השיקום שבו נמצאים המקרקעין המופקעים׳ בהתאם לתקנות שיתקין

 שר השיכון באישור ועדת העבודה של הכנסת.

 (ה) אם עלה שוויו של הדיור החלוף על שווי המקרקעין המופקעים׳ ישלם המחזיק
 את ההפרש אם בדרך של תשלום דמי שכירות או בדרך של תשלום התמורה במזומנים או
 על ידי קבלת אשראי. חישוב ההפרש ותנאי גבייתו וקביעת תנאי התשלום למעוטי יכולת
 יוסדרו על ידי שר השיכון בתקנות, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה

 של הכנסת.
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 הוצאה לפועל
 של פינוי

 תשלום
 הפיצויים

 אי־תחולת דיני
 הגנת הדייר

 40, דרישת פינוי שניתנה כדין והיתה לסופית, דינה לעמן הוצאתה לפועל, כדין פסק
 דין סופי של בית משפט מוסמך שניתן לטובת הרשות ושלפיו נצטווה המחזיק לפנות את

 המקרקעין המתוארים בדרישה.

 41, שר האוצר יתקין לאחר התייעצות עם הרשות תקנות בדבר סדרי תשלום הפיצויים
 לנזחזיק, לרבות חובת הפקדה במוסד בנקאי, מועדי התשלום, זיכוי חשבונו של המחזיק,
 הצמדת הפיצויים למדד יוקר המחיה ׳והוראות כיוצא באלה, ובלבד שיובטח כי הפיצויים
 לא יינתנו למחזיק במישרין אלא ייזקפו לרכישת הדיור החלוף, זולת אם הוכיח המחזיק,
 להנחת דעתה של הרשות, כי יש לו דיור חלוף כמשמעותו בפרק זה; כל סכום שהוציאה

 הרשות תמורת הדיור החלוף ינוכה מסכום הפיצויים המגיעים למחזיק.

 42, (א) אדם הזכאי לדיור חלוף רשאית הרשות להעמיד לרשותו דיור ארעי עד שיעמוד
 לרשותו דיור חלוף קבוע, ודין דיור ארעי לענין סעיף 39 (א) כדין דיור חלוף.

 (ב) העמדת הדיור הארעי לרשות הזכאי תהיה על חשבון הרשות, פרט לתשלום
 דמי השימוש בו.

 (ג) סדרי העמדת הדיור הארעי לרשות הזכאי לו, לרבות מקומו ותשלום דמי
 השימוש בו, ייקבעו על ידי הרשות׳ דרך כלל, לאזור שיקום פלוני או למקרה פלוני,
 ובלבד שמקומו של הדיור הארעי יהיה באותו אזור, או באזור אחר המרוחק לא יותר

 מ־10 ק״מ, זולת אם הפכים הזכאי למרחק גדול יותר.
 (ד) מי שקיבל דיור ארעי, תמלא לגביו הרשות את המוטל עליה על פי סעיף 39 תוך
 עתי שנים, זולת אם הוסכם בין הזכאי לדיור החלוף ובין הרשות על מועד מאוחר יותר:
ר השיכון רשאי לקבוע בתקנות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת הארכת המועד בשנה  ע

 נוספת בנסיבות מיוחדות שיוגדרו בתקנות האמורות.
 (ה) סירב הזכאי לדיור חלוף לעבור אליו, תוך שנה מהיום שבו הועמד הדיור החלוף
 לרשותו, תפקע זכותו לדיור חלוף. הוגש ערעור כאמור בסעיף 48, תיחשב השנה מהיום

 שבו נעשה פסק דין של בית משפט הקובע את הדיור החלוף לתקף.

 43, חוק הגנת הדייר, תשי״ד—81954, חוק הגנת הדייר, תשט״ו-1955, וחוק דמי מפתח,
 ת שי״ח—1958, לא יחולו על דיור ארעי.

 44, (א) מחזיק במקרקעין מופקעים זכאי לכיסוי דמי ההעברה מהמקרקעין המופקעים
 למקום הדיור החלוף, ואם ניתן לו דיור ארעי - לדמי העברה מהמקרקעין המופקעים

 יימקום הדיור הארעי, ומשם למקום הדיור החלוף.
 (ב) שר השיכון יקבע, בתקנות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, סדרי תשלומם

 של דמי העברה דרך כלל או לאזור שיקום פלוני.

; השכחה ני : ארגו ׳ ק ו ר  פ

 45, (א) שר האוצר רשאי להטיל ארנונה (שתיקרא ארנונת השבחה) על בעלים וחוכרים הטלת ארנונה
 של מקרקעין באזור השיקום שלא הופקעו, ושל מקרקעין הסמוכים לאזור השיקום, ושלדעת
 הרשות עלה שוויים עקב האכרזה על אזור השיקום והפעלת הבינוי והפינוי, ומשהוטלה

 *!תונה כאמור לא תוטל ארנונת השבחה לפי חיקוק אחר.

 (ב) שר האוצר יקבע, בתקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, הוראות בדבר
 שיעורי ארנונת ההשבחה, דרכי חישובם והטלתס בעת מימוש עודף השווי ומועדי התשלום,

 8 ס״ח תשי״ד, עמי 92.
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 וכן את תחום המקרקעין שיראו אותם במקרקעין הסמוכים לאזור השיקום לענין סעיף
 קטן(א).

 (ג) שר האוצר יקבע, לאחר התייעצות בשר הפגים, ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, את חלוקתם של הכספים שנגבו כארנונת ההשבחה, בין אוצר המדינה לבין הרשות

 המקומית.

 (ד) כל תשלום לארנונת השבחה יהיה ניכוי מותר לפי סעיף 39 לחוק מס שבח
 מקרקעין, תשכ״ג-91963.

 46, נתגלעו חילוקי דעות אם עלה שוויים של מקרקעין פלוניים כאמור בסעיף 45׳ ובאיזה
 שיעור עלה — יכריע בית המשפט לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או לפי בקשת מי

 שנדרש לשלם ארנונה.

 הכרעה של
 בית משפט

 47, פקודת המסים (גבייה)׳״ תחול על גביית ארנונת השבחה׳ אלא שסעיף 12 לפקודה
 האמורה לא יחול.

ה בסכשוכימ ע ר כ : ה ׳  פרק ז

 48. הרואה עצמו נפגע על ידי הפקעת מקרקעין, דרישת פינוי, קביעת הפיצויים, קביעת
 הדיור החלוף או הדיור הארעי או קביעת דמי ההעברה ממקום למקום, רשאי לערער לבית

 המשפט.

 גביית הארנונה

 ערעור לבית
 משפט

 49. (א) פסק הדין של בית המשפט יהיה נתון לערעור לבית המשפט העליון.

 (ב) בערעורים לפי פרק זה יכול שידון שופט אחד אם הורה על כך נשיא בית
 המשפט שלפניו נידון הערעור.

 50. שר המשפטים יתקין תקנות הקובעות סדרי דין בבית המשפט בערעורים לפי סעיף 49,
 לרבות המועדים להגשתם וסדרי הפטור מאגרה.

 הדיון
 לזכות הערעור

 טדרי הדין

 סייג להריסת
 אתרים הסטוריימ

ות נ ת שו ראו : הו ' ק ה ר  פ

 51. (א) לא יפונה ולא ייהרס תוך ביצוע הבינוי והפינוי מקום קדוש כמשמעותו בדבר
 המלך במועצה על א״י(המקומות הקדושים) 1921 !!, אלא באישור שר הדתות.

 (ב) לא יפונה ולא ייהרס תוך ביצוע הבינוי והפינוי אתר הסטורי כמשמעותו בפקודת
 העתיקות, אלא באישור שר החינוך והתרבות.

 52. (א) הופקעו על פ״ הוראות הפרק הרביעי מקרקעין המשמשים באופן קבוע לצרכי
 תפילה, יינתן דיור חלוף ששטחו הבנוי אינו קטן מהשטח הבנוי ששימש למקום התפילה,

 או ישולמו פיצויים, לפי בחירתו של שר הדתות.

 (ב) הופקע יותר ממקום תפילה אחד רשאי שר הדתות להורות, כי יינתן תמורת
 דיור חלוף אחד בשטח בנוי שלא יפחת מהשטח הכולל של כולם, או פיצויים בסכום הכולל

 המגיע תמורת ההפקעה, הכל לפי בחירת שר הדתות.

 אחריות בנזיקין 53, לעגין אחריות בנזיקין, דין הדשות בדין המדינה.

 הוראות מיוחדות
 לבתי תפילה

 « ם״ח תשכ״ג, עמי 156.
 «! חוקי א״י, כרך ב׳ פרק קל״ז, עמי 1374.

 ״ הוקי א״י, כרך גי, עמי 2805.
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 אחריות
 למורשים

 דין חברי הרשות
 ועובדיה

 מסים

 רישום מקרקעין
 מופקעים

 סמכויות עזר

 סמכות כניסה

 שמירת סמכויות

 פרסום ברשומות

 עונשים

 פיקוח על הרשות,
 ביצוע ותקנות

 54. על אף האמור בסעיף 53 לא תישא הדשות באחריות בנזיקין למעשים או למחדלים
 של מי שפועל מכוח חוזה עמה, בגלל זה בלבד שהוא מבצע תפקידים על פי חוק זה בתוקף

 חווה כאמור, ובלבד שהדבר הובטח בחוזה שבינו לבין הרשות.

 55. דין חברי הרשות ועובדיה כדין עובדי המדינה כמשמעותם בחוק לתיקון דיני העונשין
 (עובדי ציבור), תשי״ז-1957 =! ופקודת העדות״.

 56. לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים,
 דין הרשות כדין המדינה.

 57״ הוראות הסעיפים 10 ו־ 11 לחוק רישום שיכונים ציבוריים, תשכ״ד—1961 יי, יחולו
 בשינויים המחוייבים על מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ שבאזור שיקום.

 58. הרשות מוסמכת לבצע כל פעולה משלימה וכל פעולת לווי הדרושות לביצוע תפקידיה
 לפי חוק זה ולשימוש בסמכויותיה לפיו לרבות קביעת מפרטים למבנים שייבנו על פי תכנית
 המינוי והפינוי, עריכת סקרים, משאלים ומחקרים ופיקוח על ביצוע תפקידים על ידי מי

 שפועל מכוח חוזה עם הרשות.

 59. (א) מי שהוסמך לכך בכתב על ידי הרשות רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למקרקעין
 שבאזור שיקום ולמקרקעין סמוכים ככל שהדבר דרוש לדעת הרשות לביצוע תפקידים לפי

 חוק זה או להקלת ביצועם.

 (ב) הסמכות האמורה בסעיף קטן(א) תהיה נתונה גם לגבי אזור שהרשות עורכת
 לגביו סקר, שתכליתו לברר אם יש להכריז עליו כאזור שיקום.

 60. אין האמור בחוק זה בא לפגוע בכל סמכות הנתונה בפקודת העתיקות.

 61. כל מינוי וכל הסמכה לפי חוק זה יפורסמו ברשומות.

 62. (א) מי שקרע, השחית או השמיד הודעה שפורסמה על ידי הרשות או מטעמה,
 במטרה להכשיל או להקשות ביצוע תכנית שנקבעה לפי חוק זה, דינו — מאסר שלושה

 ח-שימ או קנס אלף לירות.

 (ב) מי שהפריע בהוצאה לפועל של דרישת פינוי כאמור בסעיף 40 כלפי אדם אחר,
 א* עשה מעשה אחר בניגוד להוראות חוק זה בכוונה להכשיל את ביצועו, דינו — מאסר

 עשה חדשים או קנס חמשת אלפים לירות.

 63. (א) הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של שר השיכון.

 (ב) שר השיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ל ו כ ש י א ו ל ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר השיכון

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ י  ע
 נשיא המדינה

 « סייח תשי״ז, עמי 88.
 » חוקי א״י, כרך א׳ פרק ניד׳ עמי 650.

 ״ סיח תשכ״ד, עמי 52.
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יל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ״ה-1965 *  חוק תגמול לחי

- ט ״ י ש  1. בחוק זה, משמעותו של כל ביטוי כמשמעותו בחוק הנכים(תגמולים ושיקום), ת
- י ״ ש  1959 ונוסח משולט י, או בחוק משפחות החיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום), ת

 21950, לפי הענין.

 2. חייל שהקריב חייו או נעשה נכה עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו, דינו לכל דבר
 כדין נכה צבא־הגנה לישראל או חייל שנספה במערכה, לפי הענין.

 3. הנסיבות בהן יראו פעולה כפעולת הצלה לענין סעיף 2 ייקבעו בתקנות באישור ועדת
 העבודה של הכנסת.

 דין חייל
 בהצלת נפש

 הגדרת נםיבות

 ביצוע 4, שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר הבטחון

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז תשכ״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 671, תשנ״ה,
 עמ׳ 384.

 1 פ״ח תשי״ט, עמי 276.
 2 טייח תש״י, עמי 162.

ת נפש, תשכ״ה-1965 * ל צ ה  חוק התגמולים לנפגעים ב

 1. בחוק זה -

 ״פעולות הצלה״ — פעולה הנעשית להצלת חייו של הזולת, מהסוגים ששר העבודה, באישור
 ועדת העבודה של הכנסת, הכריז עליהם כעל פעולות הצלה לענין חוק זה.

 2. אדם שקיפח את חייו או הפך לנכה תוך פעולת הצלה או כתוצאה ממנה, יחולו עליו
 או על התלויים בו הוראות הפרק השלישי לחלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ ד—1953 !,
 כאילו הוא מבוטח שנפגע בפגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 13 לחוק האמור וכאילו
 המדינה היתה מעבידו, אף אם לא היו זכאים לגימלאות לפי הפרק האמור אלמלא חוק זה.

 3. הגימלאות לפי חוק זה ישולמו באמצעות המוסד לביטוח לאומי ואוצר המדינה יחזיר
 למוסד, על־פי דרישתו, כל הוצאה שהוציא למתן הגימלה.

 תגמולים לאדם
 ולשאיריו

 גימלאות
 מאוצר המדינה

 • נתקבל בכנסת ביוט ב״ב בתמוז תשכ״ח (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 671, תשכ״ה,
 עמ׳ 383.

 1 סיח תשי״ד, עמי 6.
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- מינוי ממונים־ ן ל ה ל ) ה ל צ  4. שר העבודה ימנה, בהודעה ברשומות׳ ממונים שבסמכותמ לאשר פגיעת ה
 ממונה־מאשר). מאשרים

 5. אישורו של ממונה־מאשר כי הפגיעה נגרמה עקב פעולת הצלה הוא תנאי מוקדם אישור
 לכל תביעה על־פי חוק זה.

 6. בית הדין לביטוח לאומי תהיה לו הסמכות הייחודית לדון ולפסוק בכל תביעה לגימלה סמכות כית-הדין
ה לביטוח־לאימי ק ז ן ז , ן 0  ל

 7. תחילתו של חוק זה מיום כ״ג בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965). תחילה

 8. שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע ביצוע ותקנות
 לביצועו.

ן ו ל ל א א ג ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר העבודה

ר ז ן ש מ ל י א ו ר ז  ש נ
 נשיא המדינה

ן מם׳ 13), תשכ״ה-1965 *  חוק הביטוח הלאומי(תיקו

 1, בחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953! (להלן - החוק העיקרי)׳ בתוספת הראשונה, תיקון התוספת
ה נ י ש א ר  האמור בסעיף 2 יסומן ״2 (א)״ ואחריו יבוא: ה

 ״(ב) שר העבודה רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור
 ועדת העבודה של הכנסת׳ להגדיל בצו את שיעורי קיצבת היסוד האמורים

 בסעיף קטן(א).״

 2, בתוספת השניה לחוק העיקרי׳ אחרי סעיף 16 יבוא: תיקון התוספת
 ״17. שר העבודה רשאי׳ לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת "״יני"

 העבודה של הכנסת, להגדיל בצו את שיעורי הגימלאות האמורים בתוספת
 זו ואת הסכומים הנקובים בסעיף 13 שבה.״

ן ו ל ל א א ג ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר העבודה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י  ש ב
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז תשכ״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 667׳ תשכ״ה,
 עמי 359.

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 6.
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׳ 7), תשכ״ה-1965 * ס מ ) ה ס נ כ דת מס ה  חוק לתיקון פקו

 החלפת סעיף 13 1. במקום סעיף 13 לפקודת מס הכנסה! יברא:
 ״דיבידנד 13. הכנסה שנתקבלה מדיבידנד על מניות שהוצעו לציבור בדרך
 על מניית שאושרה על ידי שר האוצר׳ או על מניות הנסחרות בבורסה כמשמעותה
 בסעיף 88׳ רשאי שר האוצר לפטור אותה, כולה או מקצתה׳ ממס׳ חוץ

 מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 161 (א).״

 מסויימות

ר י פ ס ס ח נ ל . פ ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביוט כיב בתמוז תשביה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 662, תשביה,
 עמי 288.

 * דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120; תשכ״ב, עמי 60, 129; תשכ״ג, עמ׳ 73; תשכ״ד, עמ׳ 86,
 114; תשכ״ה, עמי 28.

 חוק שירות המדינה(גימלאות)(תיקון מס׳ 6), תשכ״ה-1965 *

 תיקון סעיף 23 1, בסעיף 23 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 !, בסופו יבוא ״אלמנה
 המקבלת קיצבה לפי סעיף 20 (1) או לפי סעיף 22 (1), והזכאית לפי חוק הביטוח הלאומי,
 תשי״ד-1953 2, לקיצבת זיקנה וגם לקיצבת שאיר ובחרה באחת מהן לפי סעיף 64 לאותו

 חוק, לא יחולו עליה הוראות סעיף זה״.

 תחולה 2, חוק זה יחול מיום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) ואילך, גם על אלמנה
 שקיבלה קיצבה כאמור בסעיף 1 לפגי פרסום חוק זה ברשומות.

ר י פ ס ס ח נ ל פ ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביופ כ״ב בתמוז תשכ״ה (22 גיולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 663, תשכ״ה׳
 עמי 292.

 ! ם״ח תשט״ו, עמי 135; תשכ״א, עמי 51, עמי 173; תשכ״ג, עמי 59; תשכ״ד, עמי 64; תשכ״ה, עמי 120.
 2 סייח תשי״ד, עמי 6.
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ד (תיקון), תשב״ה-1965 * ע ס  חוק שירותי ה
 1, בסעיף 2 לחוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958!, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 2

 ״(ב) נתבקשה לשכת סעד של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי
 או להגיש סעד, ימסור הממונה על הלשכה למבקש, בכתב, את ההחלטה

 בבקשה תוך זמן סביר.

 (ג) הרואה את עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר
 או על ידי החלטה רשאי לעדור לפני ועדת ערר בכתב.

 (ד) ועדות ערר יוקמו בכל רחבי המדינה על ידי שר הסעד והוא
 יקבע את תחום שיפוטן בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של

 הכנסת.

 (ה) ועדת ערר תהיה של שלושה: אחד כשיר לעבודה סוציאלית
 ושני נציגי ציבור שיתמנו על ידי שר הסעד בהתייעצות עם רשות

 מקומית. יושב ראש הועדה ייבחר על ידי חבריה.

 לא יכהן בועדת ערר עובד לשכת הסעד שבעררים על החלטותיה
 דנה הועדה והבר הרשות המקומית שבתחומה פועלת לשכה זו.

 (0 שר הסעד, בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של
 הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות סדרי הנוהל בעררים.

 (ז) י ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן סעד -
 (1) לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעודרים עליה:

 (2) לשנות את ההחלטה שעודרים עליה:
 (3) לבטל את ההחלטה ולקבוע לנזקק סעד כדי השיעור

 שהלשכה רשאית ליתן:
 (4) לחייב את לשכת הסעד, לבדוק שנית את בקשת העורר,

 לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.
 (ח) ועדת ערר רשאית בהחלטתה בערר על מתן טיפול סוציאלי -
 (.0 לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעודרים עליה:
 (2) לחייב את לשכת הסעד לבדוק שנית את בקשת העורר

 לפי הוראות שתתן לענין זה או ללא הוראות.״

ג ר ו ף ב ס ו ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הסעד

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביופ כיב בתמוז תשכיח (22 ביולי 1965); הצעת החוק פורסמו בה״ח 671, תשכ״ה, עמוד 216.
 1 ס״ח תשי״א, עמי 103.

 ספר החוקים 466, נ׳ באב תשכ״ה, 1.8.1.965 291



 חוק הנכים(תגמולים ושיקום)(תיקון מס׳ 3), תשכי׳ה-1965 *

 תיקון העיף 1 1. בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום)׳ תשי״ט-1959 [נוסח משולט * (להלן - החוק
 העיקרי)׳ במקום הגדרת ״השכר הקובע״ יבוא:

 ״״השכר הקובע״, לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד — 60% מסך
 כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״ו״
 של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של
 הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן־משפחה שהוא ילד — 55% מסך־כל

 המשכורת כאמור.״

 החלפת סעיף 3 2. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הענקה לנכים 3. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־־10% והיא פחותה מ־19% תשולם
ה לו הענקה בשיעור של אחוז אחד משכרו הקובע לכל אחוז שבדרגת נכותו ת ו ח פ פ ת « נ  ש

 כפול שלושים ושישה.״

 תיקון סעיף 4 3, בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום ״אינה פחותה מ־25%״ יבוא ״אינה פחותה מ־19%״.

 תיקון סעיף 6 4. בסעיף 6 לחוק העיקרי׳ במקום ״לפי הסעיפים 3, 4 או 5״ יבוא ״לפי הסעיפים 4 או 5״.

 החלפת סעיף 7 5, בסעיף 7 לחוק העיקרי --

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% והוא נצרך ויש לו
 בן משפחה ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 5 או 6,
 תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת
 משכורתו היא ״ו״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני
 המשפחה של הנכה: נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% והוא נצרך
 ואין לו בן משפחה, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים
 5 או 6, תגמולים בשיעור של 90% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד
 המדינה שדרגת משכורתו היא ״ו״ של הדירוג האחיד, ואין לו בן משפחה

 שבזכותו משתלמת לו תוספת שכר.״:

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) נהה בעל דרגת נכות מיוחדת שנקבעה לפי כללים שפורטו
 בתקנות ישולמו לו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו —

 (1) אם איננו נצרך - תוספת של 15% לתגמוליו ותגמולים
 מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם הכללים:

 (2) אס הוא נצרך - תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).״

 י נתקבל בכנסת ביום כ״ב בתמוז תשכ״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 665, תשכ׳יה,
 עמי 298.

 ! ס״ת תשי״נז, עמי 276; תשכ״א, עמי 156; ם״ח 437, תשכ״ה, עמי 6.
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 החלפת סעיף 7א

 תיקון סעיף 14

 החלפת סעיף 38

 6. במקום סעיף דא להוק העיקרי יבוא:
 ״תוספת לנכים 7א. נכה המקבל תגמולים לפי סעיפים 4 או 5 ואינו זכאי לתגמולים לפי
6 סעיף 7 והגיע לגיל 65, ישולם לו, בנוסף לתגמוליו שהוא זכאי להם לפי ל 5 י ג י ל פ י ג ־ :  ש

 הסעיפים 4 או 5, תוספת בשיעור של 10% מתגמוליו אלה, ולא יחול על
 הנכה סעיף 6.״

 האמור בסעיף 14 לחוק העיקרי יסומן(א), ואחריו יבוא:
 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי קצין תגמולים לנכות
 מן התגמול של נכה דמי חברות לטובת ארגון, שהוכרז על ידי שר הבטחון
 כארגון יציג של נכים, ותשלומים לקרן לעזרה הדדית של אותו ארגון

 ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.

 (0 שר הבטחון, באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות
 את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של הנכה לפי

 סעיף קטן(ב).

 (ד) הודיע הנכה לקצין התגמולים בכתב על התנגדותו לניכוי,
 יופסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.״

,7 

 ״טינוי הזכאות
 לתגמולים
 ויהענקה

 במקום סעיף 38 לחוק העיקרי יבוא:
 38. (א) בסעיף זה -

ק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מס׳ 3), תשכ״ה- ו ח - ״ ה ״ כ ש  ״חוק ת
;1965 

 ״תגמולים משוערים״ - תגמולים שהיו משתלמים במועד פלוני לנכה
 לפי סעיף 4 כפי שהוא היה באותו מועד, אילו היה מזכה בתגמולים

 גם בעד נכות שדרגתה פחותה מן הקבוע בסעיף 4 באותו מועד.

 (ב) לענין סעיף זה רואים את התגמולים המשוערים כמגיעים
 החל מהמועד לתחילת תשלומם של תגמולים כאמור בסעיף 18 כאילו
 במקום המועד להגשת התביעה לתגמולים בא המועד של הגשת הבקשה

 להענקה.

 (ג) נכה שנתמלאו בו אלה:
 (1) קיבל, הן לפני פרסומו של חוק תשכ״ה ברשומות והן
 לאחר מכן, הענקה או הענקות לפי סעיף 3 או לפי סעיף זה:
 (2) היה לזכאי לתגמולים עם פרסום חוק תשכ״ה ברשומות

 או לאחר מכן:
 (3) עלה סך כל ההענקות שקיבל הנכה ושלא נוכו לפי סעיף
 זה לפני פרסומו של חוק תשכ״ה ברשומות על תגמוליו

 המשוערים -
 ינוכה העודף מתגמוליו בשיעורים חדשיים שלא יעלו על מחצית תגמולו

 החדשי.

 (ד) נכה שהיה זכאי לתגמולים לפי הסעיפים 4 או 5 ונקבעה לו
 דרגת נכות שהיא פחותה מ־19%, תפקע מיום תחילתה של אותה דרגה
 זכותו לתגמולים, ובמקומם תשולם לו הענקה בהתאם לדרגת נכותו החדשה

 טפו החוקים 466, ג׳ באב תשכ״ה, 1.8.1965 293



 כאמור בםעיף 3! אולם אם שולמו לו תגמולים על חשבון הזמן שלאחר
 יום תחילתה של הדרגה, ייזקפו תגמולים אלה על חשבון ההענקה.

 (ה) קיבל נכה, הן לפגי פרסומו של חוק תשכ״ה ברשומות והן
 לאחר מכן, הענקה לפי סעיף 3 או סעיף זה בעד דרגת נכות שהיא פחותה
 מ־19% ונקבעה לו לפי הפרק השלישי, אחרי הפרסום האמור, דרגת
 נכות העולה על הדרגה שבעדה קיבל את ההענקה, אך היא פחותה מ־19%״
 תשולם לו הענקה לפי סעיף 3 כאילו נגרמה לו, במועד תחילתה של דרגת
 נכותו החדשה, נכות בדרגה ששיעורה שווה להפרש בין שיעור דרגת

 נלותו החדשה לבין שיעור דרגת נכותו הקודמת.״

 תיקון סעיף 44 9. בסעיף 44 לחוק העיקרי, במקום ״חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון), תשט״ו—
 1955״ יבוא ״חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מם׳ 3), תשכ״ה-1965״.

 הוראות מעבר 10. נכה שנתמלאו בו אלה:

 (1) נקבעה לו לפני פרסום חוק זה ברשומות דרגת נכות שלא היתה פחותה
 מ־19%:

 (2) עברה שנה מיום הקביעה -

 רשאי קצין התגמולים להורות על בדיקת דרגת הנכות מחדש ולעכב את תשלום תגמוליו
 של הנכה עד שהנכה התייצב לבדיקה, ובלבד שבדיקת הנכה נקבעה למועד שהוא תוך שלושה
 חדשים מפרסום חוק זה ברשומות: סעיף זה אינו גורע מסמכויות לפי סעיף 37 לחוק העיקרי.

 תהילה 11. (א) תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ברשומות, אולם תגמולים לפי הסעיפים 4׳ 5
 ו־7(א) של החוק העיקרי ישולמו החל מיום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964), כאילו

 היו הסעיפים 3,1 ו־5 לחוק זה בתקפם אותה שעה.

 (ב) על אף האמור בסעיף 18 לחוק העיקרי, כל טובת הנאה׳ חדשה או מוגדלת, לפי
 חוק זה, לא תגיע לאדם בעד התקופה שלפני התאריכים האמורים בסעיף קטן(א).

ל ו כ ש י א ו ל ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הבטחון

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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ם ושיקום)(תיקון מס׳ 4), לי  חוק משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמו
 תשכ״ה-1965 *

 1. בסעיף 1 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י-1950 ! תיקון פעיף1
 (להלן - החוק העיקרי) -

 (1) במקום ההגדרה ״השכר הקובע״ יבוא:

 ״״השכר הקובע״ — סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת
 משכורתו היא ״ז״ של הדירוג האחיד, בכפוף לאמור בסעיף 36א״;

 (2) בסוף הסעיף יבוא:

 ״״היום הקובע״, לגבי אלמנה שאין יתום סמוך על שולחנה - יום מות
 הנספה או היום שבו פסק היתום האחרון להיות סמוך על שולחנה,

 הכל לפי המאוחר.״

 2. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 7

-:גמולים לאלמנה 7. (א) אלמנה של נספה שאין יתום סמוך על שולחנה וביום הקובע
מ מלאו לה 35 שנה, ישולם לה, כל ימי חייה, תגמול חדשי באחוזים מהשכר י מ י ת •' י  ב

ך  הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכות ב
 זוגו ואין לו ילדים, הכל כמפורט להלן:

 (1) 50% מהשכר הקובע - אם אין לה הכנסה או כל עוד
 הכנסתה אינה עולה על מחצית השיעור של הכנסה כדי מחיה:
 (2) 37.5% מהשכר הקובע — כל עוד הכנסתה הגיעה למחצית
 השיעור של הכנסה כדי מחיה, אך אינה עולה על שלושה

 רבעים של השיעור האמור:
 (3) 25% מהשכר הקובע - בכל מקרה אחר.

 (ב) אלמנה של נספה שאין יתום סמוך על שולחנה וביום הקובע
 טרם מלאו לה 35 שנה ישולם לה במשך שנים עשר חדשים מהיום הקובע

 תגמול חדשי בשיעור של 50% מהשכר הקובע.

 (ג) היהה אלמנה זכאית לתגמול חדשי לפי סעיף קטן(ב) ועברו
 שנים־עשר החדשים מהיום הקובע, ישולם לה התגמול לאחר מכן, בתנאים

 ובמשך הזמנים האלה:

 (1) מלאו לה שלושים שנה לפני היום הקובע ותוך שנתיים
 מהיום הקובע היתה לנצרכת — כל עוד היא נצרכת:

 (2) לא מלאו לה שלושים שנה לפני היום הקובע ותוך שנה
 מהיום הקובע היתה לנצרכת - כל עוד היא נצרכת.״

 •־נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ב בתמוז תשכ״ה (22 ביולי 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח״ח 667, תשכ״ה,
 עמ׳ 354.

 ! ס״ח תש״י, עמי 162; תשי״ב, עמי 287; תשי״ח, עמי 172; תשכ״ג׳ עמ׳ 36.
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 החלפת סעיף 8 3. במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תגמולים לאלמנה 8. (א) אלמנה של נספה שיש אחריו יתום אחד הסמוך על שולחנה —
ם ישולם לה תגמול חדשי בשיעור של 65% מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה י מ י ת ט י  ע

 לגבי מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכית בן־זוג וילד אחד.

 (ב) אלמנה של נספה שיש אחריו שני יתומים או יותר סמוכים
 על שולחנה, ישולם לה תגמול חדשי בשיעור של סך כל הסכומים האלה:

 (1) התגמול החדשי של אלמנה שיתום אחד בלבד סמוך
 על שולחנה;

 (2) ליתום שני ולכל יתום נוסף הסמוכים על שולחנה -
 סכום השווה ל־12% משיעור המשכורת האמורה בסעיף
 קטן(א); אך לא יעלה התגמול על השכר הקובע הנהוג אותה
 שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכות בן־זוג וילדים

 שמספרם כמספר היתומים הסמוכים על שולחן האלמנה.

 (ג) כל עוד אלמנה של נספה אינה זכאית לכל תגמול לפי הסעיפים
 הקטנים (א) או >ב) מחמת האמור בסעיף 9(ג) ישולמו לה תגמולים חדשיים

 בשיעור הקבוע בסעיף ד.״

 הוספת סעיף 9א 4. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

 ״דין יתום הלומד 9א. קצין התגמולים רשאי להמשיך בתשלום התגמולים המשתלמים, לפי
 בבית-ספר הסעיפים 8׳ 13,13,9א, 13ב או 30 ליתום או לזכותו לאחר שמלאו ליתום
 על־יסודי 18 שנה ולא מלאו לו 19 שנה בל עוד לומד היתום בבית־םפר על־יסודי.״

 תיקון סעיף 0׳ 5. בסעיף 10 לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״כשליש מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה לגבי
 מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכות בן־זוגו וילד אחד״ יבוא ״30% מהשכר
 הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן־

 משפחה״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״כתגמול ההדשי המגיע לאלמנה על פי סעיף 1״
 יבוא ״42% מהשכר הקובע האמור בסעיף קטן(א)״.

 הוספת סעיף 10א 6. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת להורים 10א. לשכול שעל שולחנו סמוכים אח או אחות של הנספה שהם קטינים,
 שכולים בזלי" תשולם תוספת לתגמולו לפי סעיף 10 בשיעור של 10% של אותו תגמול

ם לכל אח או אחות של הנספה כאמור.״ י נ ' ט ק ז פ ז , ד י י ל ' 

 תיקון סעיף 12א 7. בסעיף 12א לחוק העיקרי, בכל מקום בסעיף קטן(א), במקום ״ד(ב)(1)״ יבוא ״7(א)״.

 תיקון סעיף 13 8. בסעיף 13 לחוק העיקרי —

 (1) בפסקה (א), במקום ״שיעור המגיע בעד יתום לפי סעיף 9 (א)״ יבוא
 ״40% מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שאינה משתלמת לו תוספת

 שכר בזכות בן־משפחה״;
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 (2) במקום פסקה (ב) יבוא:

 ״(ב) היו שני יתומים או יותר סמוכים על שולחנה - שיעור
 התגמול המשתלם לאלמנה לפי פסקה(א) בתוספת 12% מהשכר
 הקובע המשמש יסוד לתשלום התגמול האמור לכל יתום נוסף
 ליתום הראשון׳ ובלבד שלא יעלה התגמול על השכר הקובע
 הנהוג אותה שעה לגבי מי שמשתלמת לו תוספת שכר בזכות
 בן־זוג וילדיו שמספרם כמספר היתומים הסמוכים על שולחן

 האלמנה.״

 9. בסעיף 13ב לחוק העיקרי - תיקון סעיף 13ב

 (1) בפסקה (1), במקום ״9 (א)״ יבוא ״13 (א)״:

 (2) בפסקה(2), במקום הפיפה המתחילה במלים ״שיעור התגמול״ יבוא ״שיעור
 התגמול האמור בסעיף 13 (ב)״.

 10, במקום סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 22

 ״הפחתות 22. (א) בסעיף זה -
 ״הכנסה״ - הכנסה מכל מקור שהוא פרט לתגמולים לפי חוק זה ולתמיכה

 של שכול מילדו שאינו סמוך על שולחנו:

 ״הסכום הקובע״ - 50% מהשכר הקובע הנהוג אותה שעה לגבי מי שמש
 תלמת לו תוספת שכר בזכות בן־זוג ואין לו ילדים.

 (ב) לצורך סעיף זה רואים כהכנסת מינימום הכנסה בשיעור של
 75% מהסכום הקובע.

 (ג) שכול הגר יחד עם בן־זוגו השכול יחושבו תגמוליהם והכ־
 נסותיהם כאחד לענין הפחתה, ובחישוב הכנסת מינימום יועלה האחוז

 האמור בסעיף קטן(ב) ל־100.

 (ד) שכול שהכנסתו החדשית בשנת כספים מסויימת עלתה בממוצע
 על הכנסת המינימום — יופחתו תגמוליו בכל חודש של שנת הכספים
 שלאחר התקופה האמורה בסכום השווה ל־75% מההפרש שבין הכנסתו

 ובין הכנסת המינימום.

 (ה) שכול חייב למסור מדי פעם בפעם לקצין התגמולים פרטים
 על הכנסתו בצורת דין וחשבון או בכל צורה אחרת, הכל כפי שידרוש

 קצין התגמולים בהודעה בכתב ובמועד שיקבע בהודעה כאמור.

 (ו) קצין התגמולים רשאי להורות, כי תגמוליו של שכול יופחתו
 תוך שנת כספים מםויימת כמפרעה על חשבון ההפחתה שיש לעשותה
 בשנת הכספים שלאחריה, כאמור בסעיף קטן(ד), ובלבד שסכום ההפחתה

 הזמנית לא יעלה —
 (1) לגבי שכול שמילא חובתו לפי סעיף קטן(ה) — על
 סכום ההפחתה שתחושב לפי הפרטים שמסר כאמור בדבר

 הכנסתו;

 (2) לגבי שכול שלא מילא חובתו האמורה - על התגמול
 המגיע לו.״
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 תיקון סעיף 26 11. בסעיף 26 לחוק העיקרי, במקום מעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) הזכות להגיש בקשה כאמור בסעיף 23 מתיישנת כתום שנה
 מהיום הקובע — לגבי תביעת תגמול לפי סעיף 7 (ב), וכתום ששה חדשים

 מיום הלידה — לגבי תביעת הענקה מיוחדת לפי סעיף 14.״

2 12. במקום סעיף 29 לחוק העיקרי יבוא: ף 9 י ע ° ״ פ ל ח  ה

־ 29. אלמנה שסעיף 7 (ב) חל עליה ישולם לה לפי בקשתה סך־כל התג־ ד קיז ח נ ע  ״ה
ם מולים המגיעים לה בצורת הענקה חד־פעמית.״ י ק מ ב

ם י " י

ו ^ 

 הוספת סעיף 29א 13. אחרי סעיף 29 לחוק העיקרי יבוא:

 ״מענק נישואין 29א. מי שהיה יתום של נספה והוא נכנס לברית הנישואין לפני שמלאו
ם לו 27 שנה, רשאי קצין התגמולים לשלם לו מענק נישואין 144% מהשכר ו ת י  ל

 הקובע.״

 תיקון סעיף 30 14. בסעיף 30 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(ה) —

 (א) בפסקה (1), במקום ״9 (א)״ יבוא ״13 (א)(1)״:

 (ב) בפסקה (2), במקום הסיפה המתחילה במלים ״התגמול המגיע״ יבוא
 ״התגמול האמור בסעיף 13 (ב)״;

 (2) בסעיף קטן(ו), בסיפה של פסקה (1), במקום ״ר״ יבוא ״7 (א)(1)״.

 תחילה 15. (א) תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ברשומות: אולם תגמולים לפי הסעיפים 7׳ 8,
 13,13,10,9ב ו־30 לחוק העיקרי ישולמו החל מיום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964),

 כאילו אותה שעה היו הסעיפים 9,8,5,3,2,1 ו־14 לחוק זה בתקפם.

 (ב) על אף האמור בסעיף 28 לחוק העיקרי, לא תגיע לאדם הנאה חדשה או מוגדלת
 שהוענקה לפי חוק זה לגבי התקופה שלפני התאריכים האמורים בסעיף קטן(א).

ל ו כ ש א י ו ל ל ו כ ש א י ו  ל
 ראש הממשלה שר הבטחון

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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 חוק נכי המלחמה בנאצים(תיקון מם׳ 3), תשכ״ה-1965 *

 1, בסעיף 1 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד-1954! (להלן - החוק העיקרי), במקום תיקון סעיף 1
 הגדרת ״השכר הקובע״ יבוא:

 ״״השכר הקובע״, לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד - 60% מסך
 כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא ״ו״
 של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של
 הנכה, ולגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד - 55% מסך כל

 המשכורת כאמור.״

 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום ״אינה פחותה מ־25%״ יבוא ״אינה פחותה מ־19%״. תיקון סעיף 4

 3. בסעיף 4ג לחוק העיקרי - החלפת סעיף 4ג
 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% והוא נצרך ויש לו
 בן משפחה, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או 4ב,
 תגמולים בשיעור של סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת
 משכורתו היא ״ו״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני
 המשפחה של הנכה: נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% והוא נצרך
 ואין לו משפחה, ישולמו לו, במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א או
 4ב׳ תגמולים בשיעור של 90% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד
 המדינה שדרגת משכורתו היא ״ו״ של הדירוג האחיד ואין לו בן משפחה

 שבזכותו משתלמת לו תוספת שכר.״

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ב) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שנקבעה לפי כללים שפורטו
 בתקנות, ישולמו לו, נוסף לתגמוליו, כל עוד הוא בעל דרגת נכות כזו -
 (1) אם איננו נצרך — תוספת של 15% לתגמוליו ותגמולים

 מיוחדים בשיעור שייקבע לפי אותם כללים:
 (2) אם הוא נצרך — תגמולים מיוחדים כאמור בפסקה (1).״

 4, בסעיף 9 לחוק העיקרי, סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) יסומנו(ו) ו־(ז) ולפניהם יבוא: תיקון סעיף 9
 ״(ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב) רשאית הרשות המוסמכת לנכות
 מן התגמול דמי חברות לטובת ארגון, שהוכרז על ידי שר האוצר כארגון
 יציג של נכים, ותשלומים לקרן עזרה הדדית של אותו ארגון ודמי הש

 תתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון.
 (ד) שר האוצר, באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות
 את הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של נכה לפי

. 0 ) ן ט  סעיף ק
 (ה) הודיע הנכה לרשות המוסמכת בכתב על התנגדותו לניכוי,

 יופסק הניכוי בתום חודש מיום קבלת ההודעה.״

 • נתקבל בכנסת ביום כיב בתמוז תשכיר,(22 ביולי 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 663, תשכיה,
 עמי 301.

 1 ס״ח חשי״ד עמי 76; פיח תשייז עמי 99; תשביא עמי 162.
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ט בניהן ״ ר 5. (א) תגמולים לפי סעיםים 4,4א ו־4ב לחוק העיקרי ישולמו החל מיום י ב  הוראות מ
 יייי,"5" תשכ״ד(1 באפריל 1964) כאילו היו סעיפים 1 ר־3(1) של חוק זה בתקפם אותה שעה; תחילתם

 של הסעיפים 2 ו־3(2) מיום פרסומו של חוק זה ברשומות.

 (ב) כל טובת הנאה, חדשה או מוגדלת, לפי חוק זה, לא תגיע לאדם בעד התקופה
.  שלפני התאריכים האמורים בסעיף קטן(א), על אף האמור בסעיף 8 לחיק העיקרי

ר י פ ס ס ח נ ל פ ו כ ש ״ א ו  ל
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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