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 חוק הפטנטים (תיקון), התש״ן-989ז*

 תיקון סעיף 142 1. בסעיף 142 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-1967' (להלן - החוק העיקרי) -

 (1) האמור בסעיף יסומן (א), ובו, במקום פסקה (2) יביא:

 ״(2) מתקיים בו אחד מאלה:

 (א) הוא רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק

:  המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-21958

 (ב) הוא סיים מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה

, באחד המקצועות המפורטים בתוספת:  גבוהה, התשי״ח-31958

 (ג) הוא סיים בחוץ לארץ מוסד להשכלה גבוהה או מוסד טכני גבוה,

 שאישר לענין זה שר המשפטים לאחר התייעצות במועצה להשכלה

 גבוהה, באחד המקצועות המפורטים בתוספת״.

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ׳׳(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי
 להוסיף בצו, על המקצועות המנויים בתוספת״.

 הוספת תוספת 2. בחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 "תוספת

 (סעיף 142)

 1. הנדסה 4

 2. כימיה 5

 3. פיסיקה 6

 . ביולוגיה
 . רוקחות

 . מדעי המחשב״.

ד ו ד י ר ר דן מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ה י צ ו ג י י  ח

 נשיא המדינה

2 באוקטובר 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1928, מיום 5 ) ן ״ ש ת י ה ר ש ת  נתקבל בכנסת ביום כ״ו ב
 י׳ באייר התשמ״ט (15 במא־ 1989), ערי 78.

, עמי 148 (201).  ס״ח התשכ״ז
 ס״ח התשי״ח, עמי 108.
ח, עמי 191.  סייח התש״׳

 חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון), התש׳׳ן-989ו*

 תיקיו סעיף 10 1. בסעיף 10 לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-1988' (להלן - החוק העיקרי), אחרי

 פסקה (2) יבוא:

2 באוקטובר 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1941 מיום 3 ) ץ ׳ ש ת י ה ר ש ת  • נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ד ב

 כ״א בתמוז התשמ״ט (24 ביולי 1989), עמ׳ 117.

 1 סייח התשמ״ח, עמי 168.
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 ״(3) שניים מנציגי הציבור במועצה שיקבעו השרים וראש עירית ירושלים; מונה

 יושב ראש המועצה מקרב נציגי הציבור, יהיה הוא אחד מבין נציגי הציבור

 במינהלה״.

 2־ אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 12א

 12 א. חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך יהא זכאי לקבל ״הוצאות
 הוצאות שהוציא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה בשיעורים הנהוגים

 לגבי עובדי המדינה״.

 הוספת סעיפים

 22א עד 22ג
 3. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא:

 22א. דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, אגרות, ארנונות, היטלים

 ותשלומי חובה אחרים.

 22ב.. (א) דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה כדין עובדי המדינה

 לענין חיקוקים אלה:

;  (1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-21969

 (2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים),

 התשי״ט-1959':

:  (3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש״ם-41979

 (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-

:51969 

 (5) ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל״ז-

.61977 

 (ב) בסעיף קטן(א), פסקאות (1), (2) ו־(4) לא יחולו על חברי המועצה

 המכהנים כחברי מועצת העיריה, ופסקה (4) לא תחול אף על חברי המועצה

 שהם נציגי הציבור.

 22ג. (א) למפעלים עתירי ידע ולמפעלים עתירי טכנולוגיה בירושלים
 יינתנו ההטבות הניתנות למפעלים באזור פיתוח א׳ לפי חוק לעידוד השקעות
; לענין זה, ״מפעל עתיר ידע״ ו׳׳מפעל עתיר טכנולוגיה״  הון, התשי״ט-71959
- מפעל מאושר כמשמעותו בחוק האמור ושהמדען הראשי במשרד התעשיה

 והמסחר אישר אותי בהתאם לכללים שקבעו השרים בתקנות.

 (ב) סעיף זה יחול על מפעל שקיבל אישור החל ביום כ״ד באדר ב׳

 התשמ״ט (31 במרס 1989) ועד יום כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב (31 במרס 1992)״.

 ״דין הרשות

 כדין המדינה

 דין מנהל הרשות,
 חברי המועצה

 ועובדיה

 הטבות למפעלים
י ידע ר  עתי

י ר  ולמפעלים עתי
 טכנולוגיה

ס ר ן פ ו ע מ  ש

 שר האוצר

 ויושב ראש ועדת השרים

 לעניני ירושלים

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה
ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 סייח התשכ״ט, עמי 103.
 ס״ח התשי״ט, עמי 190.

 סייח התש״ם, עמי 2.
 ם״ח התשכ״ט, עמי 144.
 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
 סייח התשי׳׳ט, עמי 234.
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 חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס׳ 11), התש״ן-989ז•

 תיקה סעיף 26 1. בסעיף 26(6) לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-1985', בסעיפים

 1119 ב), 120(א) ו־121 לחוק הביטוח הלאומי, התשכ״ח-1968/ במקום ״90% מהשכר הממוצע״

 יבוא ״95% מהשכר הממוצע״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ה באדר ב׳ התשמ״ט (1 באפריל 1989).

ס ר ן פ ו ע מ ר ש י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

J 2 באוקטובר 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1945 מיום 3 ) ן ״ ש ת י ה ר ש ת  נתקבל בכנסת ביום כ״ד ב
 כ״ט בתמוז התשמ״ט (1 באוגוסט 1989), עמי 136.

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 15: התשמ״ח, עמי 72: התשמ״ט, עמ׳ 28.
 סייח התשכ׳׳ח, עמי 108.

 חוק רשות שדות התעופה (תיקון מסי 3), התש״ן-1989*

 תיקון סעיף 43 1. בסעיף 43 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977' (להלן - החוק העיקרי) -

 (1) האמור בסעיף יסומן (א), והקטע המתחיל במלה ״לרבות״ והמסתיים במלה

 ״העיקרית״ - יימחק:

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 "(ב) חיבת ההעברה האמורה בסעיף קטן (א) לא תחול לענין מניות של

 המדינה בכל תאגיד המפעיל בשדה תעופה של הרשות שירותים שהרשות

 חייבת או רשאית לתתם לפי סעיף 5 ושהפעלתם היא מטרתו העיקרית״.

 תיקון סעיף 46 2. בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא: ״הממשלה והרשות יביאו את ההסכם לאישורה

 של ועדת הכלכלה של הכנסת לא יאוחר מיום ג׳ באדר התש״ן (28 בפברואר 1990)״.

ב צ ה ק ש ר מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר התחבורה

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

2 באוקטובר 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1856 מיום 3 ) ן ״ ש ת י ה ר ש ת  • נתקבל בכנסת ביום כ״ד ב

 ד׳ בכסלו התשמ״ח (25 בנובמבר 1987), עמ׳ 26.
, עמי 182: (התשל״ח, עמי 45): התשמ״ד, עמי 88; התשמ״ח, עמי 73.  1 ס״ח התשל״ז
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