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 חוק הפיקוח על מעונות(תיקון), תשל״ז-1976 •

 ,וספי! סעיפים 1, אחרי מעיף 9 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ד<-11965, יבוא:

29—̂> 
יו 9א. (א) הוכח לבית משפט שלום, במשפט המתנהל לפניו על עבירה ע מ

 ״סגירי* 

 לפי סעיף 9 או על פי בקשת שר הסעד או מי שהוא הסמיך לכך, שאין
 מתקיים במעון תנאי מהתנאים שנקבעו בחוק זה או בתקנות או ברשיון
 על פיו, רשאי הוא, בין אגב הרשעה בעבירה כאמור ובנוסף לכל עונש
 שיטיל ובין בדרך היענות לבקשה כאמור, לצוות על סגירת המעון לצמי

 תות או לתקופה שיקבע, בתנאים שיקבע, לרבות דאגה לחוסים.
 (ב) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף 9, או הוגשה בקשה
 מטעם שר הסעד כאמור בסעיף קטן(א), רשאי בית משפט השלום, על פי
 בקשה נוספת מאת התובע או בא כוח השר, לפי הענין, לצוות על סגירת
 המעון עד לסיום ההליכים המשפטיים, בתנאים שיקבע, לרבות דאגה

 לחוסים.
ע 9ב. (א) בית המשפט דשאי להטיל בצו את ביצוע סגירת המעון על י צ י  ב

 רשות שיקבע או על מנהל המעון ולתת להם הוראות בדבר דרכי הביצוע.

 (ב) הוטלה סגירת המעון על מנהל המעון והוא לא ביצע את הצו
 שהוטל עליו, דינו - מאסר ששה חדשים ומאסר שבעה ימיט לכל יום

 שבו נמשכה העבירה אחרי המצאת הצו.

 (ג) על אף האמור בכל חוק יהיו עבירות לפי סעיף זה עוונות
 לכל דבר.

ת טמכ!״ 9ג. שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית־ י י »  ש

 המשפט לפי פקודת בזיון בית־המשםט-, אך לא ישא אדם באחריות גם
 לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית־המשפט.״

ר מ ן ה ו ל ו ב י ן ז ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שד הסעד

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ב בכסלו תשל״ז(14 בדצמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 1254, תשל-ו,
 עמ׳ 353.

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 48.
 2 חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״ג, עמ׳ 332.
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 חוק פיצויי פיטורים(תיקון מס׳ 6), תשל״ז-1976 *

 ן. בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג-3»119 - תיקון סעיף 5

 (1) בסעיף קטן(א), בהגדרת ״שאירים״, במקום ״בן זוג וילד של העובד שהם
 בגדר תלויים במבוטח לענין גימלאות לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי,
 תשי״ד-1953״ יבוא ״בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור
 כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות

 לפי פרק ג׳ לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], תשכ״ח-21968״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״התלויים״ יבוא ״התלוי״.

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

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ב בכסלו תשל״ז(1,4 בדצמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ת 1266, תשל״ז,
 עמי 30.

 1 סייח תשכ״ג, עמי 136; תשל״ו, עמי 96.
 2 פ״ח תשכ״ח, עמי 108.

 חוק פיצויי פיטורים(תיקון מס׳ 7), תשל״ז-1976 *

 1. סעיף 10 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג-1963 י - בטל. מטול סעיף 10

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

 * נתקבל בכנסת ביום כיב בכסלו תשליז(14 בדצמבר 1976); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1266, תשל׳״ז,
 עמי 31.

 1 ס״ח תשכ״ג, עמי 136; תשכ״ד, עמי 167; תשכ״ה, עמי 215; תשל״ג, עמי 222, עמי 258; תשל״ו, עמי 96;
 תשל״ז, עמי 27.
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 המחיר 64 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים׳


