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I 



 הוספת סעיפים
3ו  3א-

 חוק הנ?ועצה להשכלה גבוהה(תיקון מס׳ 4), תשל״ה-975נ *

, יבוא: ״ח-1958!  1, אחרי סעיף 3 לחוק המועצה להשכלה גבוהה׳ תשי

 ״המועצה תאגיד 3א. המועצה תהא תאגיד׳ כשר לכל חובה׳ זכות ופעולה משפטית.

 3ב. המועצה תהא גוף מבוקר׳ כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר
״ח-1958 ונוסח משולב] 2.  המדינה׳ תשי

 3ג. קבלת עובדי המועצה ומינוים ייעשו בידי המועצה ויהיו כשל
 עובדי המדינה, בתיאומים שייקבעו בתקנות: תנאי העבודה ושכרם של

 עובדי המועצה יהיו זהים לאלה של עובדי המדינה.

 3ד. המועצה לא תהא רשאית למכור או להעביר בדרך אחרת נכס
 שבבעלותה, למשכנו, להשכירו או להשאילו לתקופה העולה על עשר
 שנים, אלא באישור שר החינוך והתרבות: שכירות או שאילה לתקופה
 נוספת שבצירופה לקודמות הן עולות על עשר שנים, טעונות אישור כאמור.

 3ה. הכנת התקציב ומסירתו לממשלה לאישור יהיו בדרכים שנקבעו
 בתקנות.

־3ד רשאית המועצה לפעול באמצעות ועדה, ן סעיפים 3א, 3ג ו . לעגי  3ו
 מבין חבריה או בצירוף אנשים שאינם מבין חבריה.״

 המועצה גוף
 מבוקר

 קבלת עובדים
 ותנאי עבודתם

 איסור העברת
 נכסים

 דרכי פעולות
 התאגיד

 2. (א) עובדי המדינה המועסקים במועצה ערב תחילתו של חוק זה ימשיכו בשירותם העברת עובדים
 כעובדי המועצה בתנאי שירות שלא יהיו גרועים מתנאי שירותם ערב תחילת חוק זה.

 (ב) זכויותיהם של עובדי המועצה שהועברו לשירותה והן נובעות מעבודתם כעובדי
, ייחשבו כזכויות הנובעות מעבודתם בשירות המועצה. א) )  המדינה כאמור בסעיף קטן

 (ג) ההסדרים לגבי זיכוי המועצה בסכומי התשלומים שהעובדים העוברים לשירותה
 יהיו זכאים להם ייקבעו, במידת הצורך, בהסכם בין המועצה ובין המדינה.

 3, כל הסכומים שהוקצבו למועצה בחוק התקציב לשנת הכספים שבה חל יום תחילת חוק כספים שהוקצבו
 זה, ולא הוצאו עד לאותו יום, יעמדו לרשות המועצה.

 ותהילה
.  4. חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים יום מיום קבלתו, ותחילתו ביום פרסומו

י ן ן י ד ל ו ר ה  א
 שר החינוך והתרבות

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
נה  נשיא המדי

 ״ נתקבל בכנסת כיום כ״א באב תשלי׳ה (29 ביולי 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1177, תשל״ה
 עמי 228.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 191; תשג״א, עמ׳ 31; תשכי׳ג, עמ׳ 65; תשל״ב, עמי 32.
 2 ם״ה תשי״ח, עמי 92.
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 חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), תשל״ה-1975*

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ״ד—1964! (להלן -
״ - בטלה. רי בו ן צי  החוק העיקרי), הגדרת ״שיכו

ף 1 לחוק העיקרי יבוא:  הוספת סעיףגא 2, אחרי סעי

 ״שיכון ציבורי 1א. (א) מקרקעין שהוקמו עליהם בנינים בידי המדינה או מטעמה או
׳ בניסן י כ י המדינה, ובנייתם החלה לפנ ד י  ביזמתה או שנרכשו על־
 תשל״ה (1 באפריל 1975), רשאי שר השיכון או מי שהוסמך לכך מטעמו

.  י לאשר את התנינים. בהודעה ברשומות, בשיכון ציבורי

י המדינה לא יאושר בשיכון ציבורי אלא ד י ־  (ב) בנין שנרכש על
ן ומגיעים מהמוכר  לאחר ששולמו כל תשלומי החובה החלים על הבני

.״ נה או לרשות המקומית עד יום רכישתו  למדי

 החלפת סעיף ד 3, במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

 ״רישום הערה 7. (א) היתה פעולת רישום מתבצעת ולא הוכח ששולמו תשלומי
ט החובה, ירשום רשם המקרקעין בפנקס המקרקעין הערה שתשלומי החובה י ° ו ל נ פ  י

 שחייב בהם המשתכן לא שולמו; נוכח הרשם ששולמו תשלומי החובה
 שלגביהם נרשמה ההערה - ימחוק אותה.

 (ב) על אף האמור בפקודת המסים (גביה) 2 ובכל דין אחר,
 משנרשמו מקרקעין על שם משתכן —

 (1) בטל כל שעבוד להבטחת תשלום חובה המגיע בשל
ן ממי שהחזיק אותם לפני המשתכן:  המקרקעי

י חיקוק פ  (2) במקום שרישום עסקה במקרקעין מותנית על־
 בהגשת אישור של רשות בדבר סילוק תשלומי חובה, לא
ידרש, לעורן רישום עסקת המשתכן בהם, אלא אישור לגבי  י
 תשלומי החובה המגיעים ממנו, ורשות שנדרשה ליתן אישור
 כאמור לא תתנה את נתינתה אלא בסילוק תשלומי החובה

.״  המגיעים מהמשתכן

 פרמוט 4, חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים יום מיום קבלתו בכנסת.

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

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 י נתקבל בכנסת ביום כ״א באב תשל״ה (29 ביולי 1975); הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח 1049, תשל״ג,
 עמ׳ 218.

 1 ס״ח תשכ״ד, עמי 52.
י א״י, כרך בי, פרק קלי׳ז, עמי 1371; ס״ח 679, חשל״ג, עמי 46. ק ו  2 ח
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 חוק הסכמים קיבוציים(הוראת שעה מס׳ 2), תשל״ה - 1975 •

ף 23 לחוק הסכמים קיבוציים, הסכם קיבוצי ף 22 ובסעי  1. על אף האמור בסעיף 20, בסיפה לסעי
ר י י  תשי״ז-ד195 ! (להלן — החוק העיקרי), הוראות ההסכם הקיבוצי האמור בתוספת עדיפות ע

 על הוראות כל הסכם קיבוצי אחר או חוזה עבודה.

 2. כוחו של צו הרחבה לפי סעיף 25 לחוק העיקרי שניתן לגבי ההסכם הקיבוצי האמור חקפו של »•
ף הרחבה • א ל ע , ו 2 לחוק העיקרי 7 ־  בתוספת יהיה יפה אף אם לא נתקיימו בו הוראות סעיפים 26 ו

ו הוראותיו עדיפות על הוראות כל הסכם קיבוצי  האמור בסעיף 30 (ב) לחוק העיקרי יהי
 אחר או חוזה עבודה.

 3. על אף האמור בסעיף 28 לחוק העיקרי רשאי שר העבודה לקבוע כי תחילתו של צו תחילתו של צו
ה ב ח ד , ובלבד שלא תקדם ליום תחילתו של חוק זה. ה  הרחבה כאמור בסעיף 2 תקדם ליום פרסומו

וע מהצדדים להסכם הקיבוצי האמור שמירת כוח לשנות  4. להסרת ספק נאמר בזה כי אין בחוק זה כדי למנ
נויים.  בתוספת לעשות בו שי

 5. תחילתו של חוק זה מיום כ״ב בתמוז תשל׳יה (1 ביולי 1975). תחילה

 תוספת
 (סעיף 1)

׳ באלול תשל״ה (17 באוגוסט 1975) בין ארגוני  ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום י
 המעבידים החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בארץ ישראל ושמםפרו המזהה אצל הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד

 העבודה הוא 7028/75.

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

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום י״א באלול תשל״ה (18 באוגוסט 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1205,
 תשל״ה, עמי 452.

 1 טייח תשי״ז, עמי 63; תשל״ה, עמי 223.
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ן מס׳ 18), תשל״ה-1975 *  חוק הביטוח הלאומי(תיקו

, תשכ״ח-1968! (להלן - החוק ט ל ו ש  ביטוי׳ סעיף 26ד 1, סעיף 26ד לחוק הביטוח הלאומי [נוסח מ

 העיקרי) - בטל.

 תיקון סעיף 38 2. בסעיף 38 לחוק העיקרי, במקום ״ארבעה שבועות״ יבוא ״עשרה ימים״.

) יבוא: ג ) ן , במקום סעיף קט  תיקון סעיף 53 3. בסעיף 53 לחוק העיקרי

״א או כאמור י האמור בלוח י פ  ״(ג) חלו שינויים במקסימום על־
 בסעיף ד16א, ישונה הסכום הנקוב בלוח ה׳ בהתאם לשיעור שלפיו חל

.״ י ו נ  השי

, במקום ״ולא תהיה ליותר משנה אחת״ יבוא ״והיא יכולה  תיקון סעיף 62 4. בסעיף 62 לחוק העיקרי

. י היום שבו נעשתה׳ ולעתיד לא תהיה ליותר משנה אחת מהיום שבו נעשתה״  להיות מלפנ

 ביסול סעיף 82ג 5. סעיף 82ג לחוק העיקרי — בטל.

) יבוא: ג ) ן , אחרי סעיף קט  תיקון סעיף 89א 6, בסעיף 89א לחוק העיקרי

 ״(ד) הוראות סעיף זה בדבר ניכוי דמי חברות לטובת ארגון של
 נכים וניכוי תשלומים לקרן לעזרה הדדית של ארגון כאמור, יחולו גם

 על אלמן ואלמנה כמשמעותם בסעיף 74.״

ב) יבוא: ) , במקום סעיף קטן  תיקון סעיף 100 7. בסעיף 100 לחוק העיקרי

״א או כאמור  ״(ב) חלו שינויים במקסימום על פי האמור בלוח י
ו חל ׳ בהתאם לשיעור שלפי  בסעיף 167א, ישונה הסכום הנקוב בלוח ז

.״ י ו נ  השי

׳ במקום הגדרת ״הכנסה״ יבוא:  תיקון סעיף 127לא 8. בסעיף 127כא לחוק העיקרי

עדת העבודה של הכנסת  ״״הכנסה״ - הכנסה שהשר קבע באישור ו
 ומתאריך שקבע, וכל זמן שלא קבע כאמור - ״הכנסה״ כמשמעותה
׳  בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה׳ הכל למעט קיצבת ילדים לפי פרק ה
 ולמעט הענקות מכוח סעיף 40(ב1)(2) לחוק החיילים המשוחררים

 (החזרה לעבודה)׳ תשייט—1949 2.״

 הוספת סעיף 9. אחרי סעיף 131 לחוק העיקרי יבוא:

א ״תשלום מקדמות 134א. (א) השר רשאי לקבוע בתקנות׳ באישור ועדת העבודה של 1 3 4 

 הכנסת, הוראות, לרבות מבחנים וכללים, בדבר תשלום מקדמות —

 (1) לתובע גימלה, אם לכאורה הוא זכאי לה, אך טרם
 הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעתו;

 (2) לזכאי לגימלה.

 « נתקבל בכנסת ביום כ״א באב תשל״ה (29 ביולי 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1173, תשל״ה,
 עמי 197.

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108; תשכ״ט, עמי 76, עמי 206; תש״ל, עמי 58, עמי 130, עמי 134; תשל״א, עמי 128; תשל״ב,
 עמי 78, עמי 86, עמי 119; תשל״ג, עמי 126, עמי 141, עמי 142, עמי 212, עמי 260; תשל״ד, עמי 74; תשל״ה,

 עמי 102, עמי 152.
 2 סייח תשייט, עמי 13.
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׳ בין שלא היתה קיימת ( א ) ן ף קט  (ב) המקבל תשלום באמור בסעי
 זכאות לגימלה - כולה או חלקה — בעת התשלום ובין שהזכאות לגימלה
נו ׳ חייב להחזיר למוסד לפי דרישתו את התשלום שאי  י פקעה לאחר מכן

 זכאי לו ורשאי המוסד לקזז תשלום זה כנגד גימלה המגיעה לו.״

ו יבוא: הוספת סעיף י  10, סעיף 137א לחוק העיקרי יסומן ״137ב״ ולפנ
 ״חוב של גימלה 137א. הזכאי לגימלה בכסף שנפטר בלי שגבה מלוא הגימלה המגיעה

, על אף האמור ו כמשמעותם בפרק ב׳ ׳ ישולם חוב הגימלה לשאירי  לו
 בסעיף 135 (ג).״

׳ תיקון סעיף 137ב ׳ ג ״ יבוא ״לפי פרקים בי י פרקים ב׳ או גי ׳ במקום ״לפ  11. בסעיף 137 ב לחוק העיקרי
. 2״ ׳  או ו

 12. אחרי סעיף 143 א לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 143ב

 ״ניכוי הקיצבת 143 ב. (א) שולמה לאדם, שלא באמצעות המוסד׳ תמיכה חדשית לצרכי

 מחייתו מאת אוצר המדינה או מאת רשות מקומית (להלן - התמיכה) לגבי
 י תקופה שבעדה הוא זכאי לקיצבה חדשית לפי פרק ב׳ או לגימלה בכסף
 לפי פרק ג׳ או לקיצבה חדשית לפי פרק ו׳2 (לכל אחת מאלה ייקרא
  להלן בסעיף זה — גימלה)׳ רשאי המוסד לנכות מהגימלה את סכום התמי
 כה, כולה או חלקה׳ ובלבד שלא ינוכה יותר מסכום הגימלה שהיתה

 משתלמת לאותו אדם באותה תקופה.

) יועבר לאוצר המדינה א ) ן ט  (ב) הסכום שנוכה כאמור בסעיף ק
׳ בהתאם להסדרים שנקבעו בתקנות.״ ן י  ולרשות המקומית׳ לפי הענ

 13. חוק זה יפורסם תוך 30 יום מיום קבלתו בכנסת. םרםיט

i 

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

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

ל תשל״ה, 25.8.1975 247  ספר החוקים 781, י״ח באלו



 ז

 המחיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


