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 חוק שירות הציבור(הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969 *

 1. בחוק זה -

 ״שירות הציבור״ - ;עירות המדינה או שירות ברשות מקומית, במועצה דתית או בכל גוף

 אהד שפורט בתוספת;

 ׳־׳קרוב,״ - הורה, צאצא, אח או בךזוג, וכן חורה, צאצא או אח של בךוזזוג,

 2. » מי שטיפל, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור, בעניין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג
 אחרי פרישתו מהשירות את האדם באותו ענין כלפי המוסד של שירות הציבור שפו שירת.

 3. מי שפרש משיירות הצימר וערני, פרישתו חייה נמנה עם סוג עובדים ששר המשפטים,
 באישור ועדת העבודה של הכנסת, קבע לתקנות לענץ חוק זה בהתחשב עם אומי תפקידם --
 לא ייצג אדם לפני עובד בשירות הציבור שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו
 להעניק זכות לו עצמו ולצורך עסקו, בין בהםכמ ובין במעשה של רשות, השההענקה מסורה
 לשיקול דעתו של אותו עובד; והוא, כל עוד לא עברה שגה אחת מהיום שבו פסקו יחסי

 הכפיפות.

 4. (א) מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להחליט על
 פי שיקול דעתו על הענקת זכות לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור, ווו שהיה ממונה
 על עובד אחר בשירות הציבור המוסמך האמור, לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלך עסקיו

 להחלמתו בתהום הסמכות האמורה.

 (ב) לענין סעיף זה, אין נ&קא מינה -

 (1) אט העובד שפרש היה מוסמך לבדו או ביחד עמ אהרים:

 (2) אם ההחלטה או ההמלצה היא על הענקת זבות או על קביעתה:

 (3) אם ההחלטה היתה דרך הסכם או כמעשה של רשות:

 (4) אמ הזכות שקיבל העובד שפרש היא משרת שכיר בשירותו של האדם
 שהיה נזקק להחלטה או להמלצה, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות
 עם אותו אדם לשירות לתקופה מסויימת או בלתי מוגבלת, או אם היא זכות

 בעסק שנזקק להחלטתו או להמלצתו או שלטובתו החליט או המליץ:

 (5) אם הזכות נתקבלה האמור בפסקה (4) על ידי העובד עצמו שפרש או על
 ידי קרובו.

 (ג) סעיף זה לא יחול בכל אחד המקרים האלה:

 (1) עכרו; שנה מיום פרישתו של העובד;

 (2) הועדה שהוקמה לפי סעיף ע אישרה שעברו שנתיים מיום גמר טיפולו

 של העובד בהחלטה או בהמלצה:

 (3) ניתן היתר לפי חוק זה לקבלתה של הזכות.

 5. מי שפרש משירות כחייל הצבא־הגגה לישראל או משירות כשוטר במשטרת ישראל,
 לא יחול עליו סעיף 4 אלא במידה ובתנאים שקבע שד המשפטים בתקנות, בהתייעצות עם

 שד הבטחון או עם שר המשטרה, לפי העגין.

 איטור הייצוג
 בענין שהיה
 בטיפול של

 המייצג

 איסור הייצוג
 לפגי מי שהיה
 כפוף למייצג

 איפור עבודה או
 טובת הגאה

 בעסקים שהיד
 בנד פולו של

 עובד הציבור

 סייג בפרישה
 משירות בצה׳יל

 או במשטרה

 * נתקבל בכנסת ביום ז׳ בתמוז תשכ״ט (23 ביוני 69&1); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 772, תשכיח,
 עמי 206.
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 6. מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ־לארץ, לא יעשה, ללא היתר לפי חוק זה, הגבלות בפרישה
׳ משירות ו ת ו ר א מ ג י ש נ פ  אהד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך שנתיים ל

ז ר א ל ד י ח  אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו, והם: ב

 (1) קבלת משרה, תפקיד אי עבודה כשכיר, או שלא כשכיר אלא בדרך של
 התקשרות לתקופה מםויימת או בלתי מוגבלת מראש:

 (2) רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת.

 7. לענין סעיפים 4 עד 6, ״זכות בעסק״ — זכות כבעל, כשותף, כחבר הנהלה או כבעל טובת הנאה בעסק

| _ מה היא ל ס ע  מניות בעסק המתנהל לשם הפקת רווחים; ולענין זה ״חבר הנהלה״ ו״בעל מניות״ ב
 לרבות חבר הנהלה ובעל מניות בתאגיד אשר לו השליטה במישרין או בעקיפין בתאגיד אחר

 שהעסק נמצא בשליטתו.

 8. העובר על הוראה שבסעיפים 2 עד 6, דינו - קנס 50,000 לירות או מאסר ששה חדשים. עבירה

 9. מי שעבר עבירה לפי חוק זה בחוץ־לאו־ץ, יתן עליה את הדין בישראל. עבירות חוץ

 10. תהא הגנה לאדם הנאשם בעבירה לפי סעיפים 4 עד 6 על רכישת זכות בעסק או המה
 קבלתה בדרך אחרת, אם יוכיח כל אלה:

 (1) הזכות היתה מניות בתאגיד בלבד:

 (2) הוא לא שימש מנהל לאותו תאגיד;

 (3) חלקו או החלק של קרובו בהון הנפרע וברווחים של התאגיד לא עלה

 על חמישה אחוזים, או על 50,000 לירות, הכל לפי הקטן יותר.

 11. שר המשפטים יקים ועדה של שלושה למתן היתרים לפי חוק זה (להלן - הועדה)? ועדה למתן

 מראשה יעמוד שופט של בית משפט מחוזי, אחד מחבריה יהיה אדם שלא מבין העובדים היתרים
 בשירות הציבור (להלן - נציג הציבור), והשלישי יהיה עובד בשירות הציבור.

 12. שר המשפטים ימנה את השופט שיהיה יושב ראש קבוע לועדה: יתר חברי הועדה הרכב הועדת

 יתמנו לדיון בענין פלוני, בדרך שקבע שר המשפטים בתקנות, אחד אחד מתוך רשימה של
 נציגי ציבור ומתוך רשימה של עובדים בשירות הציבור שערך שר המשפטים; אולם -

 (1) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כחייל בצבא־הגנה
 לישראל — יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש

 שר הבטחון לשו׳ המשפטים;

 (2) כשהמבקש הוא מי שפרש או עומד לפרוש משירות כשוטר במשטרת
 ישראל - •יתמנה העובד בשירות הציבור בדרך האמורה מתוך רשימה שהגיש

 שר המשטרה לשר המשפטים.

 13. הועדה תתן לנציג השירות שממנו פרש המבקש או עומד לפרוש ממנו הזדמנות להש־ שמיעת נציג

 מיע את דבריו. השירות
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 14. (א) הועדה תתן את ההיתר המבוקש, אם נוכחה כי אין ברכישתה או בקבלתה של
 הזכות המבוקשת משום פגיעה בטוהר המידות.

 (ב) בבואה להחליט בבקשה למתן היתר, תביא הועדה בחשבון, בין השאר, את -

 (1) נסיבות הפרישה:

 (2) מידת הכפיפות בין המבקש לבין מחליט ההחלטה כאמור בסעיף 4 או
 הממליץ עליה:

 (3) המידה שבה חרגה החלטה כאמור או ההמלצה עליה מהשיגרה בענינימ
 מאותו סוג:

 (4) היקף הנושא של ההחלטה ומשקלו:

 (5) העובדה כי ההעסקה המבוקשת היא בתאגיד ממלכתי או בחברה ממשלתית.

 15. שר המשפטים רשאי, בתקנות, לקבוע את סדרי הדין והנוהל לפני הועדה.

 16. סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ״ט-1968!, יחולו כאילו הועדה היתה ועדת
 חקירה לפי החוק האמור.

 17. שר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי בצו להוסיף לתוספת כל
 מפעל, מוסד, קרן, או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם כאמור בסעיף 9 (5) לחוק

 מבקר המדינה, תשי״ח-1958 ונוסח משולב] 2.

 18. שר המשפטים, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את הסכום
 הנקוב בסעיף 10 (3).

 19. חוק זה אינו גורע מאיסורים על פי חיקוק אחר או על פי הסכם.

 20. שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה.

 21. מי שעבד בשירות הציבור ביום תחילתו של חוק זה -

 (1) לא יחולו על פרישתו הראשונה לאחר אותו מועד סעיפים 3 עד 5, אלא
 אם במועד פרישה זו עברו שנתיים מיום תחילתו של חוק זה:

 (2) לא תישמע, לעגין חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג-31963, טענתו, כי עקב
 תחולתם של חוק זה או תקנות על פיו חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כי
 תחולתם היא לגביו נסיבות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך

 בעבודתו.

 1 סייח תשכ״ט, עמי 28.

 2 ס״ח תשי״וו, עמי 92.

 3 סייח תשב״ג, עמי 136.
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 תוספת

 (מעיף 1)

 המוסד לביטוח לאומי

 שירות התעסוקה

 רשות הנמלים

 רשות השידור

 הרשות לבינוי ופינוי אזורי שיקום

 המועצה לשיווק פרי הדר

 המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

 המועצה לייצור ולשיווק ירקות

 המועצה לענף הלול

 המועצה להסדר הימורים בספורט.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע ר י י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שד המשפטים

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

 חוק לתיקון סדרי המינהל(הנמקות)(תיקון), תשכ״ט-1969 *

 1. לחוק לתיקון סדרי המינהל (הנמקות), תשי״ט-1958י (להלן - החוק), ייקרא ״חוק שינויי שם
 לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי״ט—1958״.

יף ע  2. אחרי סעיף 1 לחוק יביא־ הוספת ה

 ״חובת מתן 2. (א) נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו

ד על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר ע י מ ה ב ב ו ש  ת

 משלושה חדשים מיום קבלת הבקשה.

 (ב) האמור בסעיף קטן(א) לא יחול -

 (1) כשהענין נושא הבקשה טעון חקירה על פי דין:

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ בתמוז תשכ״ט (24 ביוני 1969); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 811, תשה״ט,
 עמ׳ 96.

 1 ס״זז תשי״ט, עמי 7.
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 (2) כשנקבע גדין מופז־ אחר למתן תשובה;

 (3) כשהתברר, לאחר בדיקה, שהמין נושא הבקשה טעון
 בדיקה או דיון נוספים?

 (4) כשקיימים לגבי העגין נושא הבקשה הסדרים שלפיהם
 המועד לדיון הוא מאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן (א).

 00 במקרים האמורים בסעיף קטן(03 יודיע עובד הציבור למבקש,
 בכתכ ובהקדם, אך לא יאוחר משלושה חדשיפ מיוט קבלת הבקשה, את
 הטעם מן הטעמים האמורים שעל פיו נמנע מהשיב במועד, ויביא הודעתו
 לידיעת הממונה עליו: היה הטעם אחד האמורים בפסקאות (2) או (4)
 לסעיף קטן (ב), תכלול ההודעה גט את המועד למתן התשובה או מועד
 הדיון, ואם היה הטעם האמור בפסקה (3) לסעיף קטן (ב) - תפרט אותו

 ההודעה במידת האפשר.

 (ד) עובד הציבור יודיע על החלטתו למבקש מיד לאחר קבלתה.״

 תיקון סעיף 2 3, סעיף 2 לחוק יסומן 2א ונוסחו יהיה:

 ״עובד הציבור שנתבקש כאמור בסעיף 2(א) וסירב לבקשה, יודיע למבקש
 בכתב את נימוקי סירובו.״

. ״ א  תיקון סעיף 3 4. בסעיף 3 לחוק, במקום ״בסעיף 2״ יבוא ״בסעיף י

 תיקון סעיף 4 5. בסעיף 4 לחוק, במקום ״בסעיף 2״ יבוא ״!:סעיף 2א״

 6, בסעיף 6 לחוק

 (1) הסעיף יסומן 6 (א) ובו במקום ״2״ יבוא ״2א״ ובמקום ״הודעה כאמור״
 יבוא ״תשובה או הודעה כאמור״;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) לא השיב עובד הציבור או לא הודיע תוך שלושת החדשים
 כאמור בסעיף 2 (א) או (ג), רואים בכך, לענין כל דין, החלטה לסרב

 לבקשה, ללא מתן נימוקים.״

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה
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 חוק החברה לישראל בע״מ, תשכ״ט-1969 *

 1. בחוק זה — הגדרות

 ״החברה״ — החברה הרשומה בישראל בשם ״החברה לישראל בע״מ״;

 ״סדרת מניות״ - מניות החברה שהוצעו בתשקיף אחד! לענין זה —

 (1) מניות שלקחו החותמים על התזכיר יראו אותן ככלולות בםדרת המניות
 הראשונה;

 (2) מניות שהונפקו שלא על פי תשקיף תוך שנתיים מיום פרסום התשקיף
 האחרון לפני ההנפקה, ונרכשו על ידי תושב חוץ במטבע חוץ כמשמעותו בסעיף

 10, יראו אותן ככלולות בסדרת המניות שהוצעו על פי התשקיף האמור!

 (3) מניות הטבה שהוקצו לבעלי המניות מסדרת מניות פלונית, יראו אותן
 ככלולות באותה סדרה-,

 ״תזכיר״, ״סדרה של איגרות חוב״ - כמשמעותם בפקודת החברותי, ו״תשקיף״ - כמש-
 מעותו של ״פרוספקט״ בפקודת החברות:

 שאר המונחים — כמשמעותם בפקודת מס הכנסה י־(להלן — הפקודה).

 2. החברה ובעלי מניותיה יהיו זכאים, בכפוף לאמור בסעיף 10, להטבות לפי חוק זה. הזכות להטמת

 3. ההטבות הניתנות לגבי סדרת מניות יחולו לגבי סדרת מניות שהוצעה בתחום הון
 המניות הרשום בתזכיר החברה בעת רישונזה! הוגדל הונה של החברה, יחולו ההטבות,
 כולן או מקצתן, גם לגבי סדרת מניות שהוצעה במסגרת ההון המוגדל, אם הכנסת, על פי

 הצעת הממשלה, קבעה זאת, דרך החלטה, ובמידה שקבעה.

 4. החברה תהא פטורה ממס הכנסה לפי סעיף 127 (א) לפקודה וממס על ריווח הון, משך
 שלושים שנה החל משנת המם הראשונה שבה היתה לחברה הכנסה חייבת.

 5. (א) על הכנסתה המזכה, תהיה החברה —

 (1) חייבת במס חברות בשיעור שלא יעלה על 28%!

 (2) פטורה מכל מס אחר המוטל על הכנסה.

 (ב) לענין סעיף זה וסעיף 6 -

 ״הכנסה מזכה״, לגבי כל שנת מס - שיעור יחסי מכלל ההכנסה החייבת של החברה
 באותה שנת מס, שהוא כיחס סך כל הון המניות הנפרע מסדרות המניות שתקופת
 ההטבות לגביהן טרם תמה, לסך כל הון המניות הנפרע של החברה, כפי שנקבע

 בתום אותה שנה;

 ״תקופות ההטבות״, לגבי כל סדרת מניות - אחת עשרה שנות מס המתחילות בשנת המם
 שבה הוצעה הסדרה או עשר שנות מס המתחילות בשנת המס הראשונה שבה היתד,

 לחברה הכנסה חייבת, הכל לפי המאוחר יותר.

 תחולת ההטבות
 לגבי סדרות מניות

 פטור להברה
 ממס הכנסה

 וממס על
 ריווח הון

 הטבות במם
 חברות ובמט אחר

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ בתמוז תשכ״ט (24 ביוני 1969); הצעת ההוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 822, תשכ״ט,
 עמ׳ 145.

 1 חא״י, כרך א׳, פרק כ׳׳ב, עמ׳ 155; סייח חשכ״ה, עמ׳ 124.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 6, (א) קיבל אדם מן החברה דיבידנד ששולם מתוך הכנסה מזכה, תוך חמש עשרה
 שנים מהשנה שבה הושגה אותה הכנסה, יהיה פטור עליו מכל מם נוסף על המם ששילמה
 החברה, והוא הדין לגבי פירות השקעה המשתלמים כדיבידנד על ידי תאגיד אחר מתוך
 דיבידנד שקיבל כאמור: לענין זה יראו הכנסות החברה שנתהוו ראשונות — כאילו חולקו

 ראשונות.

 (ב) קיבל אדם דיבידנד ששולם מתוך ריווח הון של החברה, יהיה פטור עליו מכל
 מס.

 (ג) קיבל תושב חוץ דיבידנד שסעיף קטן(א) אינו חל לגביו, יהיה פטור עליו
 מכל מס, חוץ מן המס שהחברה חייבת לנכותו לפי סעיף 161 לפקודה.

 (ד) מכר אדם מניה מסדרת מניות, יהיה פטור ממם על ריווח ההון הנובע ממכירה זו.

 7. מניות של תושב חוץ שהן מסדרת מניות, לא ייכללו בנכסי עזבונו לענין מס עזבון:
 לענין זה, תושב חוץ - לרבות מי שהיה תושב חוץ בעת שרכש את המניות.

 8. (א) מסמכי החברה המפורטים להלן פטורים ממס בולים:

 (1) התזכיר:

 (2) דו״ח על הקצאת מניות כאמור בסעיף 93 לפקודת החברות ושטר מניה
 למוכ׳יז כמשמעותו בסעיף 28 לפקודת החברות, המתייחסים להון המניות הרשום

 בתזכיר בעת רישום החברה.

 (ב) מסמכי החברה כמפורט בסעיף קטן(א)(2) המתייחסים להון מניות שהוגדל,
 יהיו פטורים ממס בולים, אם נקבע כך בהחלטה כאמור בסעיף 3.

 (ג) סדרה של איגרות חוב ושטר נאמנות כאמור בסעיף 124 לפקודת החברות המת
 ייחס לסדרה של איגרות חוב, יהיו פטורים ממס בולים, אם שר האוצר, באישור ועדת

 הכספים של הכנסת, קבע כי הפטור הוא לתועלת הציבור.

 9. תושב חוץ שהוא בעל מניה שהיא מסדרת מניות, זכאי לקבל מטבע חוץ לפי שער
 החליפין הרשמי כדי להעביר אל מחוץ לישראל דיבידנד שקיבל בשל המניה או את תמורת

 מכירתה.

 10. (א) לא הגיע סכום הון המניות הנפרע של החברה, בתום שלוש שנים מהוצאת
 סדרת המניות הראשונה, לסכום של שלושים מיליון דולר, יבוטלו למפרע ההטבות על פי

 חוק זה.

 (ב) שר האוצר רשאי לבטל את ההטבות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, לעתיד או
 למפרע, אם -

 (1) החברה הוציאה סדרה של איגרות חוב לפני שסכום הון המניות הנפרע
 שלה הגיע לשלושים מיליון דולר:

 (2) החברה הקצתה פחות מ־80% מהון המניות שלה לתושבי חוץ תמורת מטבע
 חוץ: לענין זה, מטבע חוץ - לרבות

 (א) מטבע ישראלי שנתקבל מהמרת מטבע־חוץ לפי שער החליפין
 הרשמי:

 (ב) מטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת ישראל, שהופצו
 מחוץ לישראל ואושרו לענין זה על־ידי המפקח על מטבע חוץ.
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 (ג) בוטלו הטבות למפרע, בין מכוח סעיף קטן(א) ובין מכוח החלטה שר האוצר
 על פי סעיף קטן(ב), ישולמו כל המסים שלגביהם ניתנו ההטבות, במועדים שקבע שר
 האוצר, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי המותר על פי חוק הריבית, תשי״ז-1957 ג, מן

 היום שחלה החובה לשלמם לולא ניתנו ההטבות.

 11. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע ביצוע ותקנות

 לביצועו.

ף ר ב ש א ר ז י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

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

 3 ס״ח תשי״ז, עמי 50.

ר התדיינות בין בני״זוג, תשכ״ט-1969 ״ ד ס ה  חוק ל

 1, (א) הגיש אדם נגד בן־זוגו קובלנה או תובענה אזרחית, בין שעילתן נולדה לפני סייגים
ת להתדיינות ב א כ ע ׳ ,1 ז  נישואיהם ובין שנולדה בתקופת נישואיהם, רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקו

 תחילתו או המשכו של הדיון בקובלנה או בתובענה אם ראה לנכון לעשות כן בשל אחד
 מאלה:

 (1) בית משפט מוסמך אחר או בית דין מוסמך עושה אותה שעה, על־פי
 תביעה או בקשה שהוגשה לפני הגשת הקובלנה או התובענה האזרחית כאמור,

 להחזרת שלום הבית בין בני הזוג:

 (2) בית המשפט סבור שענינו של הקובל או התובע בקיום המשפט או בהמשכו
 אינו שקול כנגד הנזק לשלום הבית הצפוי מקיום המשפט או מהמשכו אותה

 שעה.

 (ב) עיכוב לפי סעיף קטן (א) יהיה לתקופה שיקבע בית המשפט בהחלטתו ושלא
 תעלה על שלושה חדשים: בית המשפט רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך מדי פעם את
 העיכוב לתקופה נוספת שיקבע ורשאי הוא בכל עת לבטל את העיכוב לכשימצא זאת לנכון.

 (ג) עיכב בית המשפט את הדיון כאמור בסעיף קטן (א)(2), דשאי הוא להטיל על
 פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958 !, או על אדם אחר שהסכים לכך,

 לפשר בין בני הזוג בענין שהוא נושא הקובלנה או התובענה.

 * נתקבל בכנסת ביומ ח׳ בתמוז תשכ״ט (24 ביוני 1969); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 626, תשכ׳׳ה,

 עמ׳ 22.

 1 ס״ח תשי״ת, עמי 103.
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 2, חוק זה אינו גורע מהוראות חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי׳יג-־
 21953, או מכל סמכות של בית משפט על־פי דין.

 3. בסעיף 18 לפקודת הנזיקין ונוסח חדש] 3, סעיף קטן(א) בטל, וסעיף קטן(ב) יצויץ
 כסעיף 18.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע ר י י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר המשפטים

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

 2 ם״ה תשי״ג, עמי 165.
 י• דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 266.

 חוק נכי המלחמה בנאצים(תיקון מם׳ 4), תשכ״ט-9()19 •

 ביטול סעיף 4 1. סעיף 4 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד-״51ט י (להלן - החוק העיקרי) - בטל.

 תיקון סעיף יא 2. בסעיף 4א לחוק העיקרי —

 (1) במקום ״50%״ יבוא ״10%״;

 (2) בכותרת השוליים יימחק ״לנכים של 50%~100%״.

 תיקון סעיף 4ב 3. בסעיף 1ב לחוק העיקרי —

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־־10% והוא מחוסר פרנסה,
 ישולם לו, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, תגמול חוסר פרנסה בשיעור

 המפורט בסעיף קטן(ג) במקום התשלום האמור בסעיף 4א.״;

 (2) במקום סעיף קטן(0 יבוא:

 ״(ג) ״תגמול חוסר פרנסה״ —

 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18%- 40% מהדרגה
 הקובעת;

 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 60% מהדרגה
 הקובעת:

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100%- 80% מהדרגה
 הקובעת:

 ״הדרגה הקובעת״ - םך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד
 המדינה שדרגת משכורתו היא ״ט״ של הדירוג האחיד והרכב משפחתו

 הוא כהרכב משפחתו של הנכה.״

 * נתקבל בבנסת ביום ח׳ בתמוז תשביה (24 ביוני 1969); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח תשכ״ט, עמי 28.
 1 ס״ח תשייד, עמי 76; ם׳ ח תשייז, עמי 99; פיח תעב״א, עמי 162; פיח תשביה, עמי 299.
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 4. בסעיף 1ג לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא: תיקון סעיף 4ג

 ״(א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־50% והוא נצרך, ישולמו
 לו במקום התגמולים האמורים בסעיפים 4א אי 4ב תגמולים בשיעור סך
 כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא
 ״טי׳ של הדירוג האחיד והרכב משפחתו הוא בהרכב משפחתו של הנכה.״

 5. בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא: תיקון סעיף 9

 ״אולם רשאית הרשות המוסמכת להורות שיעכבו מתגמוליו החדשיים של

 נכה חלק שאינו עולה על שליש מהם עד שיסולק כל המגיע לאוצר המדינה

 מהנכה על פי ערבות שנתנה המדינה.״

 6. תחילתם של סעיפים 1 ו־2 ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968) ושל סעיפים 3 ו־4 תחילה

 ביום כ״ו באייר תשכ״ז (5 ביוני 1967); על אף האמור בסעיף 8 לחוק העיקרי לא תגיע
 לאדם כל טובת הנאה, חרשה או מוגדלת, שהוענקה לפי חוק זה, לגבי התקופה שלפני

־ ־ ־ ־ ־ ־  התאריכים האמורים. - - - ־

ף ר ב ש א ר ז י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר האוצר

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ד ז
 נשיא המדינה
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 מחיר 36 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


