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 חוק העונשין (תיקון מס׳ 32), החשנ״א-ן199 •

 הוספת סעיף 1. בחוק העונשין, התשל״ז ־1977', אחרי סעיף 424 יבוא:
 424א

 ״אי גילוי מידע 424א. (א) נושא משרה בכיר בתאגיד שלציבור עניין בו, שעשה אחת
 ופרסום מטעה בידי לד•
. ה ל א ה מ ר ש א 0 ש ן  נ

ד (1) לא מסר לממונה הודעה נכונה על עסקה או אירוע שפרטיהם י ג א ת י ב י כ  ב

 הגיעו לידיעתו בתוקף תפקידו בתאגיד, במטרה להטעותו וביודעו
 שהדבר עלול לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים את

 התחייבויותיו:

 (2) לא מסר לממונה, לפי דרישה כדין, מידע חיוני, או שמסר מידע
 מטעה בדבר עסקיו של התאגיד, נכסיו או התחייבויותיו, במטרה
 להטעותו, ביודעו שהמידע, או אי מסירתו, או מסירת המידע המטעה
 כאמור, יכולים לפגוע פגיעה של ממש ביכולתו של התאגיד לקיים
 את התחייבויותיו או להשפיע השפעה של ממש לרעה על מצבו

 העסקי של התאגיד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס.

 (ב) אין באמור בסעיף קטן(א) כדי לפגוע בזכותו של נושא משרה בכיר
 שלא למסור מידע לפי כל דין.

 (ג) דירקטור או נושא משרה בכיר בתאגיד שלציבור ענין בו המפרסם,
 בכוונה לרמות, הודעה שיש בה מידע או פרט מהותי לא נכון בדבר יכולתו של
 התאגיד לקיים את התחייבויותיו או הודעה כאמור שיש בה הטעיה משמעותית
 בדבר מצבו העסקי של התאגיד, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס, אלא אם כן
 הוכיח שההודעה נמסרה שלא מיוזמתו ובמטרה להגן על ענייניו של התאגיד או

 על ענייניהם של לקוחותיו, ולא היה בה כדי להטעות משקיע סביר.

 (ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ונוכח בית המשפט כי עקב ביצוע
 העבירה נגרם נזק לתאגיד, רשאי הוא, בנוסף לכל עונש אחר, לחייב את הנידון
 לפצות את התאגיד בשל הנזק שנגרם לו על ידי העבירה ובלבד שסכום הפיצוי

 לא יעלה על פי ארבעה מהסכום האמור בסעיף 77.

 (ה) החיוב בפיצוי כאמור בסעיף קטן(ד) הוא, לכל דבר וענין, כפסק דין
 שניתן בתובענה אזרחית: בערעור על הרשעה שהביאה לידי החיוב כאמור

 מותר לכלול אף ערעור על אותו חיוב.

 (ו) בסעיף זה -

 ״נושא משרה בכיר״ - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן
 מנהל כללי, חשב, מבקר פנימי, מזכיר התאגיד וכל מי שממלא תפקיד

 כאמור, יהא תואר משרתו אשר יהא:

 ״ממונה״ - מי שנושא משרה בכיר כפוף להוראותיו במישרין, ובמנהל כללי -
 הדירקטוריון של החברה או מי שהוא קבע כממונה לענין סעיף זה: לא היה
 בתאגיד דירקטוריון, יהיה הממונה גוף או אדם הממלאים תפקידים דומים

 לשל דירקטוריון של חברה, או מי שהם קבעו.

״ב באדר התשנ״א (26 בפברואר 1991): הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2016,  נתקבל בכנסת ביום י
 מיום כ״ו בתשרי התשנ״א (15 באוקטובר 1990), עמי 2.

 סייח התשל״ז, עמי 226: התשנ״א, עמי 34.
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 ׳מפרסם״ - לרבות המוסר מידע לגוף ציבורי;

 ׳תאגיד שלציבור ענין בו״ - אחד מאלה:

 (1) תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף
 ונמצאים בידי הציבור;

 (2) תאגיד שניירות ערך שלו נסחרים בבורסה או רשומים בה
 למסחר:

 (3) תאגיד אשר בהתאם לדו״חותיו הכספיים ליום 31 בדצמבר
 שקדם ליום ביצוע העבירה, סכום המכירות והשירותים שסיפק
 בשנה שאליה מתייחסים הדו״חות, עולה על מאה מיליון שקלים
 חדשים או שהונו העצמי עולה על עשרים מיליון שקלים חדשים או
 שהוא מעסיק מעל מאתיים עובדים: שר המשפטים, באישור ועדת
 החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות בצו את הנתונים

 הנקובים בפסקה זו, כולם או מקצתם:

 (4) חברה ממשלתית - כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות,
.״.  התשל״ה-21975

ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 2 ס״וז התשלי׳ה, עמי 132.

 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס׳ 75), התשנ׳׳א-991ן*

 1. אחרי סעיף 127 מט לחוק הביטוח הלאומי ן נוסח משולבן, התשכ״ח-1968 י, יבוא: הוספת סעיף
 127מט1

 ״קיצבה לילי 127מט1. השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע

1̂ הסו1״״ בתקנות הוראות מיוחדות, תנאים ומבחנים בדבר תשלום קיצבה בעד ילד נכה  
 מליקוי מיוחד

 הסובל מליקויים מיוחדים שנקבעו בהן.״

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ק י ס ל נ ג ד ב ש י ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר התשנ״א (26 בפברואר 1991)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2032,
 מיום ט׳׳ו בשבט התשנ״א (30 בינואר 1991), עמי 129.

 ם״ח התשכ״ח עמי 108; התש״ן, עמי 174.
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 חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), התשנ״א-ו199*

 החוק - הוראת 1. הוראות חוק זה יחולו בתקופת שנתיים החל ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991).
 שעה

 החלפת סעיף 2. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968י (להלן - החוק העיקרי), במקום

ז סעיף 127ז יבוא: 1 2  ד

 ״עבודה מתאימה 127ז. (א) לענין סעיף 127 ו רואים עבודה מוצעת כעבודה מתאימה לאדם

 פלוני, אם היא תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ונתמלאו בה כל אלה:

 (1) העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שכה עבד תוך שלוש
 השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע, או עבודה אחרת התואמת
 את הכשרתו המקצועית או רמת השכלתו! השר רשאי לקבוע
 בתקנות סוגי עבודה לפי קבוצות מיון, שייחשבו כעבודה מסנג
 העבודה העיקרית או כעבודה התואמת את ההכשרה המקצועית או

 את רמת ההשכלה כאמור:

 (2) השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו
 מגיעים לו אילו היה זכאי להם:

 (3) העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

 (ב) לענין סעיף 127 ח(ב) רואים הכשרה מקצועית כעבודה מתאימה
 לאדם פלוני, אם היא תואמת את רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני

 ואם היא אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.

 (ג) הוראת פסקה(1) בסעיף קטן(א), לא תחול - לגבי מי שטרם מלאו לו
 שלושים וחמש שנים -- מתום ששים ימים מהתאריך הקובע, וכן לגבי מי
 שבשלוש השנים שקדמו בתכוף לתאריך הקובע היה עיקר עבודתו בעבודה

 שהיא מטבעה עבודה עונתית.

 (ד) לענין סעיפים קטנים (א)(3) ו־(ב), אם הוצעה לאדם עבודה או
 הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60 ק״מ ממקום מגוריו הקבוע,
 תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, זולת אם קיימת תחבורה
 ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה, או המעביד
 מספק הסעה למקום העבודה וחזרה, ובלבד שזמן הנסיעה לעבודה וחזרה העולה

 על שעה אחת נחשב כחלק מזמן העבודה.

 (ה) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 60
 ק׳׳מ ממקום מגוריו, לא תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו, אם אין
 לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים במקום העבודה או ההכשרה
 המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום העבודה או ההכשרה

 המקצועית וחזרה אחת לשבועיים לפחות.

 (ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה), אם הוצעה עבודה או
 הכשרה מקצועית לאם לילד שטרם מלאו לו שבע שנים, במקום המרוחק לפחות
 40 ק״מ ממקום מגוריה הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום

 המגורים.

 נתקבל בכנסת ביום "יא באדר התשנ״א (25 בפברואר 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2020,
 מיום ד׳ בכסלו התשנ״א (21 בנובמבר 1990), עמ׳ 21.

 ם״ח התשכ״ח, עמי 168: התש״ן, עמי 174.
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 (ז) לענין סעיפים קטנים (ד) עד (ו) -

 (1) מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי
 מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה והרווחה:

 (2) ״בן משפחה״ - בן זוג, ילד, הורה, אח, סב או נכד:

 (3) מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת
 הזהות שלו.״

 3. בסעיף 127 ח לחוק העיקרי - תיקון סעיף 127ח
 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״שלושים הימים״ יבוא ״תשעים הימים״:

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״שלושים הימים״ יבוא ״תשעים הימים״.

 4. בסעיף 127כ לחוק העיקרי, במקום ״127ז(ג)״ יבוא ״127ז(א)(1)״. תיקון סעיף 127כ

 5. בלוח ט1 לחוק העיקרי, במקום פסקה 1 יביא: תיקון לוח ט1

 ״1. על חלק השכר שעד למחצית השכר היומי הממוצע במשק:

 (א) מי ששכרו נמוך מהשכר הממוצע 80%

 (ב) מי ששכרו אינו נמוך מהשכר הממוצע 70%.״

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

י ק ם נ ל י ש ב ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס׳ 5),
 התשנ״א-991ו*

 1. בסעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולבן, תיקון סעיף 1
 התשמ״ה-1985' (להלן - החוק העיקרי), בהגדרת ״נכה״, המלים ״אך למעט נכה כמשמעותו

 בחוק הנכים״ - יימחקו.

 2. בסעיף 10(א) לחוק העיקרי, בפסקה (3), המלים ״בין כמשמעותה לפי חוק זה ובין תיקון סעיף 10
 כמשמעותה לפי חוק הנכים״ - יימחקו.

 3. בסעיף 14 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 14
 (1) בסעיף קטן (ג), המלים ״בין כמשמעותו בחוק זה ובין כמשמעותו בחוק

 הנכים״ - יימחקו:

 (2) בסעיף קטן (ד), בפסקה (1), בסופה יבוא ״או (ב)״.

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר התשנ״א (26 בפברואר 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2009,
 מיום ח׳ באב התש״ן (30 ביולי 1990), עמי 267.

 י סייח התשמ״ה, עמי 142: התשמ״ז, עמי 88: התשמ״ח, עמי 44: התשמ״ט, עמי 10 ועמי 58.
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 החלפת סעיף 38 4. במקום סעיף 38 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הסכם עם 38. (א) שר הבמחון רשאי להתקשר עם מעביד בהסכם כללי או מיוחד לאדם

י ששמו נקוב בהסכם, שלפיו תקופת עבודתו, כולה או מקצתה, של העובר י ב ע  מ

 משירות הקבע לעבודה אצל המעביד או להיפר, תבוא בחשבון לענין זכויות
 לגימלאות, כולן או מקצתן. מן המדינה לפי חוק זה או מן המעביד שלא לפי חוק
ת בו  זה, וכן מקצתן מזו ומקצתן מזה, הכל לפי תנאים שיראו לקבוע בהסכם, לי

 תשלום ותחולה למפרע.

 (ב) לענין סעיף קטן (א), דין הסכם כאמור עם קרן פנסיה או קרן
 תגמולים, שעובדי המעביד קשורים בה או המשרתת את עובדי המעביד - כדין

 הסכם עם המעביד.

 (ג) בסעיף זה, ״תקופת עבודה״ - תקופת שירות בשירות הקבע או
 תקופת עבודה אצל המעביד.״

 תיקון סעיף 39 5. בסעיף 39 לחוק העיקרי -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״זכויות לפי הסכם״:

 (2) האמור בסעיף יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ׳׳(ב) מי שפרש משירות הקבע ועבר לעבוד אצל מעביד ואותה פרישה מהווה
 עילה לתשלום גימלה לפי חוק זה על השירות שממנו פרש, יהא זכאי לגימלה זו

 בלבד: אולם -

 (1) אם העובד הודיע לממונה בכתב, תוך התקופה שנקבעה בהסכם הכללי, כי
 הוא בוחר בזכויותיו לפי אותו הסכם, יהא זכאי רק לזכויות אלה:

 (2) הביא הממונה את ההסכם לידיעת העובד בדרך שנקבעה בתקנות, יהיה
 העובד זכאי לזכויותיו לפי ההסכם בלבד, זולת אם הודיע לממונה תוך הזמן
 ובדרך שנקבעו בתקנות, כי הוא בוחר בזכויותיו לפי חוק זה ולא לפי ההסכם.״

 החלפת סעיף 40 6. במקום סעיף 40 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תנאי הסכם 40. לא יתקשר שר הבטחון בהסכם מיוחד לפי סעיף 38 אלא בהסכמת האדם

ד שההסכם חל עליו: השר יקבע בתקנות את התנאים שבהם מותר להתקשר ח ו י  מ

 בהסכמים כאמור, ובלבד שלא יתנו על הסכמת האדם.״

 החלפת סעיף 42 7. במקום סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא:
 והוספת סעיף 42א

 ״הסכם בדבר 42. (א) עבר אדם מעבודה אצל מעביד לשירות הקבע ולא חל על העברתו זו

ת הסכם לפי סעיף 38, יהא מותר, לענין זכויותיו וזכויות שאיריו לפי חוק זה, י י ו כ ת ז ו פ י צ  ר

 כולן או מקצתן, להביא בחשבון את תקופת עבודתו של אותו אדם במקום
 עבודתו הקודם, כולה או מקצתה, הכל לפי תנאים וכללים שנקבעו בתקנות,

 לרבות תשלום ותחולה למפרע.

 (ב) עבר אדם משירות הקבע לעבודה אצל מעביד ולא חל על העברתו
 הסכם לפי סעיף 38, רשאי שר הבטחון להתקשר איתו בהסכם שלפיו ישולמו לו
 או לשאיריו גימלאות, בעד תקופת שירותו בשירות הקבע כולה או מקצתה,
 הכל לפי תנאים וכללים שנקבעו בתקנות, לרבות תשלומי העובד לאוצר

 המדינה ותחולה למפרע.
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 42א. על אף האמור בסעיפים 37 עד 42 לא יהא אדם זכאי לגימלה בקשר
 לתקופה אחת, גם לפי חוק זה וגם מן המעביד האחר או מן המדינה שלא לפי חוק

 זה, והברירה בידו.״

 מניעת גימלאות
 כפל

 8. בסעיף 67 לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) - בטל.

ס נ ר ה א ש  מ
 שר הבטחון

י ק ס נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך),
 התשנ״א-ו99ו״

 1. תקפן של תקנות שעת חירום(אבטחת מוסדות חינוך), התשל״ד-1974' (להלן - התקנות), הארכת תוקף
 מוארך בזה עד יום ב׳ באלול התשנ״ב (31 באוגוסט 1992).

 2. בתקנה 2 לתקנות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה 2

 ״(ג) במקום הטלת חובת אבטחה על הורי התלמידים כאמור בתקנת משנה (א), תגבה
 רשות מקומית, החל בשנת הלימודים התשנ״ב,־מהורי התלמידים, תשלום עבוד שכירת
 שירותי שמירה, שייקבע מעת לעת בהודעה בדבר אישור גביית תשלומים והחזר הוצאות
:  בעד הספקה ושירותים נוספים כאמור בסעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, התש״ט-21949

 הרשות המקומית תארגן את השמירה ותפקח עליה.

 (ד) תקנת משנה (ג) לא תחול על רשות מקומית שקבע השר בצו בהתייעצות עם ועדת
 החינוך והתרבות של הכנסת.״

 3. בתקנה 11א לתקנות, אחרי תקנת משנה (ד) יבוא: תיקון תקנה 11א
 ״(ה) לא יפטר מעביד עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך מילוי חובת אבטחה

 לפי תקנות אלה.״

 4. שר החינוך והתרבות, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי בכל עת, בצו סמכות ביטול
ן לפני המועד ה י ל פ  שיפורסם ברשומות, לבטל את התקנות, כולן או מקצתן, או להגביל סמכויות ע

 תחילתו של חוק זה ביום ט״ו באדר התשנ״א (1 במרס 1991). תחילה

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

י ק ס נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר התשנ״א (26 בפברואר 1991)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2029,
 מיום כ״ח בטבת התשנ׳׳א (14 בינואר 1991), עמ׳ 116.

 ק״ת התשל״ד, עמי 1902.
 סייח התש״ט, עמי 287.
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 חוק הדיינים (תיקון מס׳ 14), התשנ״א-1991•

 תיקון סעיף 8 1. בסעיף 8 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955' -

 (1) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא:

 ״(4) ענייני סדר ומינהל:
 (5) עניינים הנדונים במעמד צד אחד.״

 (2) בסעיף קטן (ה1), בסופו יבוא:

 ״וכן בענייני סדר ומינהל, ורשאי הוא להסמיך לדון בעניינים כאמור חבר אחר
 של בית־הדין.״

י ק א ר ש נ ב ר א י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה השר לענייני דתות

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר התשנ״א (26 בפברואר 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2026,
 מיום ז׳ בטבת התשנ״א (24 בדצמבר 1990), עמי 109.

 ם״ח התשט״ו, עמי 68: התשי״ט, עמי 115: התשכ״ד, עמ׳ 140: התשכ״ו, עמי 18: התשכ״ט, עמי 41 ועמי 99: התשל״ב,
 עמי 43: התש״ם, עמי 94: התשמ״א, עמי 141: התשמ״ד, עמי 50: התשמ״ו, עמי 36: התשמ״ט, עמי 69 ועמי 76: התש״ן,

 עמי 121.
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