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 חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-992ז*

ף 1 1. בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981' (להלן - החוק העיקרי) - י ע  תיקון ס

 (1) במקום הגדרת ״בנק״ יבוא:

 ״״בנק״ - תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-1981/

 המקבל פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי

 דרישה:״;

 (2) בהגדרת ״שיק שסורב״, במקום הסיפה החל במלים ״אף אם״ יבוא ״ואין נפקא מינה

 אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול:״:

 (3) אחרי הגדרת ״בעל חשבון״ יבוא.•

 ״״מיופה כוח״ - מי שבעל החשבון ייפה את כוחו למשוך שיקים על החשבון והוא

 אינו בעל החשבון:

 ״מורשה חתימה״ - מיופה כוח בחשבון של תאגיד:

 ״פתיחת חשבון״ - לרבות רישום בחשבון של מיופה כוח או של מורשה חתימה,

 לענין משיכת שיקים מהחשבון.״

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) חשבון יהיה מוגבל(להלן - חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל(להלן - לקוח

 מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על

 החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב

 האחרון.

 (א1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד

 מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות.״

 (2) סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) - יימחקו.

 הוספת סעיף 2א 3. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

 ״חשבון מעוקל 2א. סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב

 השיק כמסורב אם הוצג תוך ששים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת

 העיקול.״

 ״לקוח מוגבל
 חמור

 4. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

 3. (א) מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות

 (להלן - לקוח מוגבל חמור):

 (1) לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל:

 (2) מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים

 מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

 החלפת סעיף 3

 • נתקבל בכנסת ביום י׳׳ד באדר א׳ התשנ״ב (18 בפברואר 1992)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2060,
 מיום י״ב בתמוז התשנ״א (24 ביוני 1991), בעמי 239.

 1 ם״ח התשמ׳׳א, עמ׳ 136.

 2 ם״ח התשמ״א, עמ׳ 232.
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 הוספת סעיפים
 3א ו־3ב

 הגבלה

 תקופת ההגבלה
 ותחילתה'

 (ב) מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות

 המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות

 שבהם הוא מורשה חתימה.

 (ג) שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא

 מיופה כוח כאמור בסעיף קטן(ב), יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם

 יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

 (ד) הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו

 חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל

 להגבלת החשבון.״

 5. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הידעה על 3א. (א) הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד

 מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

 (ב) המפקח יודיע על לקוח מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה הכוח

 ולמורשה החתימה.

 (ג) המפקח יודיע לכל הבנקים על חשבון מוגבל, על לקוח מוגבל או על

 לקוח מוגבל חמור.

 3ב. (א) תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה

 ,אחת.

 '(ב) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, כאמור

 בסעיף 3, היא שנתיים.

 (ג) תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי

 הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר שנים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג), בנק שהודיע על הגבלה ובנק שקיבל

 הודעה על הגבלה, לא יפתח חשבון למי שלגביו נמסרה ההודעה מיום שהודיע

 או מיום שקיבל את ההודעה, לפי הענין.״

 6. בסעיף 4(ג) לחוק העיקרי, במקום ״מי שהוגבל בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 3״ יבוא תיקון סעיף 4

 ״לקוח מוגבל חמור״.

 7. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף ד

 ״סימון שיק 7. שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע מחמת הוראת סעיף 5(א), וכן שיק שסורב,

 יסמנו הבנק הנמשך, לפי העניין.״

 8. במקום סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 10
 ״ערעור 10. (א) לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט

 השלום שיבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:

 (1) הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות:

 (2) הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון

 והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת
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 העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף

 2א:

 (3) ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע

 את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק

 היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.

 (ב) לא יהוו עילה לערעור או לביטול הבאת שיק במנין השיקים

 שסורבו -

 (1) פגם שנפל בהתראה!

 (2) אי קבלת התראה, ובלבד שהבנק שלח התראה.״

 הוספת סעיף 10א 9. אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:

 ״סעד זמני 10 א. (א) בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע

 את תחילת ההגבלה: משניתן הצו יחולו הוראות אלה:

 (1) המבקש לא יהיה רשאי לפתוח חשבון ובנק לא יפתח לו חשבון

 בתקופה שהצו עומד בתקפו:

 (2) התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות

 ההגבלה שנקבעו בסעיף 3ב:

 (ב) שיקים שסורבו בתקופה שבה עמד הצו בתקפו, ייכללו במנין

 השיקים לענין סעיף 10.

 (ג) הוגש ערעור על החלטת בית משפט השלום שניתנה על פי סעיפים

 10 או 10 א, רשאי בית משפט שלערעור, אם ראה זאת לנכון, לקבוע כי הוראת

 פסקה (1) לסעיף קטן(א) לא תחול, או כי על אף האמור בפסקה (2) לסעיף

 קטן (א), תובא התקופה שבה עמד הצו בתקפו, כולה או מקצתה, בחשבון

 תקופת ההגבלה.״

 תיקון סעיף 11 10. בסעיף 11 לחוק העיקרי -

 (1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א1) לא ירשום בנק מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בלי לרשום את פרטי

 הזיהוי שלהם, כפי שקבע השר בתקנות.״

 (2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) יבוא:

 ״(ב) ראה המפקח שבנק לא רשם את פרטי הזיהוי של בעל חשבון, של מיופה כוח

 או של מורשה חתימה, מחמת שסירבו למוסרם או מחמת שלא מסרו אותם, רשאי הוא

 להורות לבנק שלא לספק טפסי שיקים לאותו חשבון.״

 11. בסעיף 11א לחוק העיקרי, במקום ״השר בתקנות״ יבוא ״המפקח בכללים״.

 12. בסעיף 11ב(ג) לחוק העיקרי, המלים ״שקבע השר בתקנות״ - יימחקו.

 13. בסעיף 12 לחוק העיקרי, אחרי ״המושך״ יבוא ״או של בעל החשבון״.

 תיקון סעיף 11א

 תיקון סעיף 11ב

 תיקון סעיף 12
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 14. בסעיף 14 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 14
 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״פרסום״;

 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) בנק ישראל רשאי לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים, בציון

 פרטי הזיהוי כפי שנקבעו בתקנות ואת תאריך סיום ההגבלה, בהתקיים אחת מאלה:

 (1) עברו ששים ימים מיום משלוח ההודעה לפי סעיף 3א(ב) ובתקופה זו לא

 הודיע בעל החשבון לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת ערעור בצירוף העתק

 ממנו!

 (2) הערעור בוטל, נמחק או נדחה.״

 15. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא: , הוספת סעיף 14א
 ״פרסום מוטעה 14א. (א) היה הפרסום כאמור בסעיף 14(ב) מוטעה, יפרסם בנק ישראל

 תיקון טעות באופן שבו נעשה הפרסום.

 (ב) נתבע בנק בשל פרסום מוטעה, יודיע על כך ליועץ המשפטי

 לממשלה.

 (ג) חוייב בנק לפצות את מי ששמו פורסם בשל פרסום מוטעה שנעשה

 בתום לב, ישפה אותו אוצר המדינה! שיפוי לפי סעיף זה יהיה בשיעור של

 שמונים אחוזים מהסכום שבו חוייב הבנק.

 (ד) חוייב בנק בפיצוי על פי הסדר על דרך של פשרה, בוררות או הסדר

 אחר, לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף קטן(ג), אלא אם כן קיבל את הסכמת

 היועץ המשפטי לממשלה להסדר האמור.״

 16. בסעיף 16 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא: תיקון סעיף 16
 ״(א) המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור,

, או  דינו - מאסר שנתיים או קנם כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז-31977

 פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.״

 17. בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי ״בנק ישראל״ יבוא ״רשות הדואר״. תיקון סעיף 17

 18. בסעיף 19 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 19

 (1) בסעיף קטן(ג), במקום ״כמי שהוגבל בנסיבות מחמירות באמור בסעיף 3״ יבוא

 ״כלקוח מוגבל חמור״:

 (2) סעיף קטן (ד) - בטל.

 אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 19א

 לבנק 19א. בית המשפט ימציא לבנק ישראל הודעה -

 (1) על כל עונש שהטיל לפי סעיף 19 או סעיף 436 לחוק העונשין,
 התשל״ז ׳1977!

 (2) על החלטות שניתנו בערעורים לפי סעיף 10.״

.19 

 ״הודעה
 ישראל

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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 תיקון סעיף 20 20. בסעיף 20 לחוק העיקרי ־-

 (1) המלה ״שסורב״ בסעיף קטן (א)(1) - תימחק:

 (2) פסקאות (2) ו־(3) יסומנו (3) ו־(4), ואחרי פסקה (!) יבוא:

 ״(2) פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו־11ב.״

 הוספת סעיף 20א 21. אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:

 ״בנק הדואר 20א. (א) הוראות חוק זה יחולו על בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק

: לענין חוק זה, הוראת תשלום של בנק הדואר תיחשב  הדואר, התשי״א-41951

 כשיק.

 (ב) לצורך ביצוע חוק זה יהיו נתונות למפקח הסמכויות הנתונות לו

 בסעיף 5(א) לפקודת הבנקאות, 1941', גם לגבי בנק הדואר.

 (ג) הפעיל המפקח סמכויותיו לפי חוק זה לגבי בנק הדואר, יודיע על כך

 למנהל בנק הדואר."

 תיקון סעיף 21 22. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום פסקאות (3) ו־(4) יבוא:

 ״(3) פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת

 ההודעות:

 (4) את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים

 והדרכים לשליחתן:״.

, המלים ״שניתן לשלם  23. בסעיף 2(א)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א-61981

 ממנו לפי דרישה בשיק״ - יימחקו.

 24. אחרי סעיף 435 לחוק העונשין, התשל״ז-1977, יבוא:

 ״הגבלה במשיכת 436. בעבירה לפי סימן זה שכרוכים בה שיקים, רשאי בית המשפט, בנוסף

ם לכל עונש אחר, להגביל את הנאשם במשיכת שיקים ולהשתמש בשאר י ק י  ש

 הסמכויות שבסעיף 19 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981.״

 תחילה 25. תחילתו של חוק זה ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי 1992): ואולם -

 (1) (א) תחילתן של ההוראות לפי חוק זה בענין מיופה כוח ובענין מורשה חתימה, תהא

 שנה מיום תחילתו של חוק זה:

 (ב) על אף האמור בפסקה (א), הוראת סעיף 11 (א1) לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף

 10 לחוק זה, תהא ביום תחילתו של חוק זה.

 (2) תחילתם של סעיפים 2א ו־10(א)(2) לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 3 ו־8 לחוק זה,

 תהא שנה מיום תחילתו של חוק זה.

 הוראת מעבר 26. (א) סורבו עשרה שיקים או יותר במשך תקופה של שנים עשר חדשים, שתחילתה ביום

 פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות חוק זה גם אם חלק מהשיקים סורב בתקופה שבין יום פרסום

 החוק לבין יום תחילתו.

 תיקון חוק
 הבנקאות (שירות

 ללקוח)

 תיקון חוק
 העונשין

 4 ם״ח התשי״א, עמי 219.

 5 ע״ר 1941, תוס׳ 1, עמי 69.

 6 ס״ח התשמ״א, עמי 258.
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 (ב) מי שהיה בעל חשבון עד יום ח׳ באדר א׳ התשמ״א (12 במרס 1981), וכן מי שהיה

 למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון עד יום תחילתו של חוק זה, ימסור לבנק, תוך תקופה

 שקבע המפקח, את פרטי הזיהוי שנקבעו לפי סעיף 11(א) לחוק העיקרי וסעיף 11(א1) לחוק

 העיקרי כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה.

ד ו ד י ר ר דן מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

י ק ם נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ת עובדים) (הוראת שעה) (תיקון), ע י ל ק  חוק לעידוד המגזר העסקי (
 התשנ״ב-992ו•

, תיקון סעיף 3  1. בסעיף 3(ב) לחוק לעידוד המגזר העסקי(קליטת עובדים)(הוראת שעה), התשנ״א-11991
 במקום ״או לעובד״ יבוא ״בשל העובד״.

ם י ס ה נ ש ר מ י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר התעשיה והמסחר

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר א׳ התשנ״ב (17 בפברואר 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2108,
 מיום א׳ באדר א׳ התשנ׳׳ב (5 בפברואר 1992), עמ׳ 189.

 י ם״ח התשנ״א, עמי 201.

 חוק לימוד חובה (תיקון מס׳ 19), התשנ״ב-1992*

, אחרי סעיף 3ב יבוא: הוספת סעיף 3ג  1. בחוק לימוד חובה, התש״ט-11949

 ״סייג לענישה 3ג. מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של
 הוריו.״

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז

 שר החינוך והתרבות
י ק ס נ ל י  דב ש

 יושב ראש הכנסת

ד י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה
ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר א׳ התשנ״ב(11 בפברואר 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2086, מיום
 ר בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 1991), בעמי 61.

 ם״ח התש״ט, עמ׳ 287; התשנ״א, עמי 156.
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 וזוק הבחירות לכנסת השלוש־עשדה (הודאות שעה),
 התשנ״ב~1992•

 1. חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב), התשכ״ט 1969' (להלן - חוק הבחירות), יחול על
 הבחירות לכנסת השלוש־עשרה, בשינויים האמורים בחוק זה.

 2. בסעיף 1 לחוק הבחירות -

 (1) בהגדרת ״היום הקובע״, במקום ״יום א׳ בניסן שלפני שנת פנקס פלונית״ יבוא ״יום

 ה׳ באדר א׳ התשנ״ב (9 בפברואר 1992)״.

 (2) במקום הגדרת ״שנת פנקס בוחרים״ או ״שנת פנקס״ יבוא:

 ״״תקופת פנקס התשנ״ב - התקופה המתחילה ביום ה־54 שלפני יום הבחירות
 והמסתיימת ביום י״ד באב התשנ״ג (1 באוגוסט 1993).״

 3. במקום סעיף 2 לחוק הבחירות יבוא:

 ״ההצבעה רק לפי 2. הזכות להצביע בבחירות לכנסת השלוש־עשרה נתונה רק למי שרשום

ס בפנקס הבוחרים של תקופת פנקס התשנ״ב.״ ק נ פ ס ב ו ש י ר  ה

 4. בסעיף 3(א) לחוק הבחירות, במקום ״מיום תחילתה של שנת פנקס הבוחרים שבה
 מתקיימות הבחירות״ יבוא ״מיום כ״ב בסיון התשנ״ב (23 ביוני 1992) (להלן - יום הבחירות)״.

 5. בסעיף 13 לחוק הבחירות ׳-•

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) לא יאוחר מיום ה־110 שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית, על פי

 הצעת שר הפנים שהוגשה לה ביום ה־135 שלפני יום הבחירות, את התחומים של

 אזורי הקלפי, לרבות אזורי קלפי מיוחדים לפי סעיף 12 (ב).״;

 (2) סעיף קטן (ב) לא יחול.

 6. במקום סעיף 26 לחוק הבחירות יבוא:

 ״פנקס התשנ״ב 26. לתקופת פנקס התשנ״ב יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שביום הקובע

 היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום

 הולדתו השמונה עשרה חל לא יאוחר מיום הבחירות (להלן - פנקס התשנ״ב):

 לענין פרק זה, ״מעך׳ - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.״

 7. בסעיף 28 לחוק הבחירות, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) לשם הכנת פנקס התשנ״ב תוכן לכל אזור קלפי רשימה שתכלול כל אדם שיום
 הולדתו השמונה עשרה חל לא יאוחר מיום הבחירות ושביום הקובע היה אזרח ישראלי

 והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.״

 8. בסעיף 29 לחוק הבחירות, במקום ״ביום ה־61 שלפני היום הקובע״ יבוא ״ביום הקובע״.

 9. סעיפים 31 ר32 לחוק הבחירות לא יחולו.

 הוראת שעה

 תיקון סעיף 1

 החלפת סעיף 2

 תיקון סעיף 3

 תיקון סעיף 13

 החלפת סעיף 26

 תיקון סעיף 28

 תיקון סעיף 29

 אי תחולת סעיפים
 31 ו־32

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ באדר א׳ התשנ״ב(12 בפברואר 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2110, מיום
 ז׳ באדר א׳ התשנ״ב (11 בפברואר 1992).

 י סייח התשכ״ט, עמי 103.
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 החלפת סעיפיה
 33 ו־34

 תיקון סעיף 35

 10. במקום סעיפים 33 ו־34 לחוק הבחירות יבוא:

 ״הצגת הרשימות 33. מהיום ה־100 שלפני יום הבחירות ועד היום ה־86 שלפני יום הבחירות י

 יציג שר הפנים, בימי העבודה הרגילים, את רשימות הבוחרים לתקופת פנקס
 התשנ״ב, כמפורט להלן, למען יוכל כל דורש לעיין בהן:

 (1) בלשכות מינהל האוכלוסין -

 (א) רשימת כל הבוחרים של כל ישוב, לפי סדר האלף־בית של

 שמותיהם או לפי סדר מספר זהותם במרשם האוכלוסין:

 (ב) רשימה כללית של כל הבוחרים לפי סדר האלף־בית של

 שמותיהם וכן רשימה כאמור לפי סדר מספר זהותם במרשם

 האוכלוסין:

 הצגה לפי סעיף קטן זה תיעשה באמצעות רשימות מודפסות או תוך

 שימוש באמצעי תצוגה אחרים, הכל כפי שיורה שר הפנים:

 (2) בכל ישוב, אחת משתי הרשימות שלהלן:

 (א) רשימת כל הבוחרים של הישוב לפי סדר האלף־בית של
 שמותיהם:

 (ב) רשימת כל הבוחרים של הישוב לפי סדר מספר זהותם במרשם
 האוכלוסין״.

 11. בסעיף 35 לחוק הבחירות, במקום ״לא יאוחר מהיום ה־39 אחרי היום הקובע״ יבוא ״לא
 יאוחר מהיום ה־103 שלפני יום הבחירות״.

 אי תחולת
 סעיף 38

 תיקון סעיף 39

 תיקון סעיף 40

 החלפת סעיף 41

 אי תחולת
 סעיף 42

 תיקון סעיף 43

 תיקון סעיף 44

 12. סעיף 38 לחוק הבחירות לא יחול.

 13. בסעיף 39 לחוק הבחירות, במקום ״לא יאוחר מהיום ה־46 אחרי היום הקובע״ יבוא ״לא
 יאוחר מהיום ה־100 שלפני יום הבחירות״.

 14. בסעיף 40 לחוק הבחירות, ברישה, במקום ״עד היום ה־65 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד
 היום ה־86 שלפני יום הבחירות״.

 15. במקום סעיף 41 לחוק הבחירות יבוא:

 ״דין הודעה 41. נמסרה לגבי אדם הודעה לפי חוק המרשם, בתקופה שבין היום הקובע
ו לבין היום ה־100 שלפני יום הבחירות, הנוגעת לפרט מהפרטים האמורים י ס י ל כ י א ם ה ש ר פ  ל

 בסעיף 29, או בדבר מותו של אדם, או הענקה או אבדן של האזרחות
 הישראלית, יראו את ההודעה כאילו היתה בקשה או ערר שהוגשו כדין לפי

 סעיף 40.״

 16. סעיף 42 לחוק הבחירות לא יחול.

 17. בסעיף 43 לחוק הבחירות, המלים ״ובקשות לפי סעיף 42״ - יימחקו.

 18 . בסעיף 44 לחוק הבחירות, במקום ״עד היום ה־89 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום ה־65
 שלפני יום הבחירות״.
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 החלפת סעיף 55

 תיקון סעיף 46 19. בסעיף 46 לחוק הבחירות, במקום ״עד היום ה־99 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום ה־62

 שלפני יום הבחירות״.

ד היום ה־113 אחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום ע  תיקון סעיף 49 20. בסעיף 49 לחוק הבחירות, במקום ״

 ה־55 שלפני יום הבחירות״.

 החלפת סעיף 53 21. במקום סעיף 53 לחוק הבחירות יבוא:

 ״השלמת הרשימות 53. עד היום ה־54 שלפני יום הבחירות יתקן וישלים שר הפנים את רשימות

 הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44 ובהתאם לפסקי הדין לפי סעיף 49.״

 החלפת סעיף 54 22. במקום סעיף 54 לחוק הבחירות יבוא:

 ״ראשית תקפו של 54. פנקס התשנ׳׳ב, כפי שתוקן והושלם כאמור בסעיף 53, ייכנס לתקפו ביום

 פנקס התשנ״ב ה־54 שלפני יום הבחירות.״

 23. במקום סעיף 55 לחוק הבחירות יבוא:

 ״מסירת פנקס 55. לא יאוחר מהיום ה־44 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים לכל אחד

ב מחברי הועדה המרכזית את פנקס התשנ״ב כפי שתוקן והושלם בהתאם " נ ש ת  ה

 להחלטותיו לפי סעיף 44,ולא יאוחר מהיום ה־14 שלפני יום הבחירות ימסור את
 רשימת השינויים בפנקס מכוח פסקי הדין לפי סעיף 49.״

 24. בסעיף 55ב לחוק הבחירות, במקום ״לא יאוחר מ־21 ימים״ יבוא ״לא יאוחר מ־14 ימים״.

 25. סעיף 55ג לחוק הבחירות לא יחול.

 26. בסעיף 68 לחוק הבחירות, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) לא יאוחר מהיום ה־110 שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את מקומות

 הקלפי לתקופת הפנקס התשנ״ב על פי הצעת שר הפנים שתוגש לועדה ביום ה־135 שלפני

 יום הבחירות״.

 תיקון סעיף 68א 27. בסעיף 68א לחוק הבחירות -

 (1) בסעיף קטן(ה), במקום ״עד היום ה־65 שאחרי היום הקובע״ יבוא ״עד היום ה־86
 שלפני יום הבחירות״;

 (2) בסעיף קטן(ו), במקום ״לא יאוחר מהיום ה־89 אחרי היום הקובע״ יבוא ״לא יאוחר
 מהיום ה־65 שלפני יום הבחירות״.

 תיקון סעיף 55כ

 אי תחולת
 סעיף 55ג

 תיקון סעיף 68

 28. במקום סעיף 79(ה) לחוק הבחירות יבוא:

 ״(ה) יושב ראש ועדה אזורית, וכן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, רשאי, לאחר
 העברת החומר כאמור בסעיף קטן (ג), לתקן בפרוטוקול ועדת קלפי:

 (1) טעות חשבונית בסיכום מנין הקולות הכשרים, הקולות הפסולים או מנין

 המצביעים.

 (2) טעות או השמטה בהעתקת מספר הקולות הכשרים לרשימת מועמדים מגליון
 ספירת הקולות לפרוטוקול.

 (3) רישום קולות כשרים לרשימת מועמדים שנרשמו בטעות לרשימת מועמדים
 אחרת ומחיקת קולות אלה מרשימת המועמדים האחרת.

 תיקון סעיף 79
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 תיקון סעיף 95

 (ו) תיקונים כאמור בסעיף קטן(ה) ייעשו, לפי שיקול דעתו של יושב ראש הועדה, על

 סמך הרישומים של ועדת הקלפי או מזכיר ועדת הקלפי בשני עותקי הפרוטוקול, על סמך

 גליונות ספירת קולות עליונות פסילת קולות, וכן על סמך הערות ועדת הקלפי או מזכיר

 ועדת הקלפי שיימסרו לו בעל פה, ובלבד שתיערך רשימה של כל התיקונים אשר תימסר

 לכל אחד מחברי הועדה האזורית או המרכזית ותישמר לכל אחד מחברי הועדה הזכות

 לתבוע מנין חוזר של הפתקים שהוצאו מהקלפי.״

 29. בסעיף 95(א) לחוק הבחירות, במקום ״לא יאוחר מ־45 יום לפני יום הבחירות״ יבוא ״לא
 יאוחר מהיום ה־55 שלפני יום הבחירות״.

, לא יחולו לענין אי תחולת  30. סעיפים 16 עד 23ז לחוק הרשויות המקומיות(בחירות), התשכ״ה-21965
 פנקס התשנ״ב. סעיפים בחוק

 הרשויות המקומיות
 (בחירות)

 31. פנקס התשנ״ב יעמוד בתקפו עד יום י״ד באב התשנ״ג (1 באוגוסט 1993) והוא יבוא הוראת מעבר
 במקומו של פנקס הבוחרים שלפי הוראות חוק הבחירות היה אמור להיכנס לתקפו ביום ט״ו באב

 התשנ״ב (14 באוגוסט 1992).

 32. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת. תחילה

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה
י ק ם נ ל י  דב ש

 יושב ראש הכנסת
ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 2 ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 248.

 חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), החשנ״ב-1992•

 1. בחוק זה - הגדרות

 ״הסכם סיוע״ - הסכם בין ישראל לבין מדינת חוץ שעניינו סיוע!

 ״מסי יבוא ויצוא״ - מכס, מס ערך מוסף, מס קניה וכן מסים אחרים המוטלים לפי כל דין בישראל

 או במדינת חוץ על יבוא ויצוא!

 ״סיוע״ -

 (1) סיוע מינהלי ומסירת מידע, בין כללי ובין לענין פלוני, בעניני מסי יבוא ויצוא!

 (2) פעולות למניעת עבירות, ניהול מעקב אחר אנשים וטובין וכן חקירות, והכל בענין
 חשד לעבירות על דינים של מסי יבוא ויצוא!

 ״רשות מס״, בישראל - מנהל המכס ומס ערך מוסף או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה! ובמדינת

 חוץ - רשות מס האחראית להנהלתם של מסי יבוא ויצוא.

 נתקבל ביום ז׳ באדר א׳ התשנ״ב(11 בפברואר 1992)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2098, מיום א׳
 בשבט התשנ״ב (6 בינואר 1992), בעמי 143.
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w 2« געשה הסכם סיוע, י9דסם על כך שר ה8וצר הודעה בו־שומות. w הודעה על 
 8יוע

 3־ ביקשה רשות מס של מדינת חוץ מרשות מם בישראל, על פי הסכם סיוע בין אותה מדינה

 לבין מדינת ישראל, סיוע לצורך אכיפת דינים של מסי יבוא ויצוא של אותה מדינה, רשאית רשות

 המס בישראל להיעתר לבקשה ולפעול כאילו היא פועלת לאכי9ת דינים של מסי יבוא ויצוא

 בישראל, • בכפוף לסייגים שבהסכם ובהתאם להוראות חוק זה.

 4־ רשות מם בישראל לא תמסור מידע על מי הסכם סיוע, אלא אם כן נקבע בו כי רשות המס

 של מדינת החוץ תחיל לגבי המידע את הוראות הסודיות החלות באותה מדינה לגבי מידע שבידי

 רשויות מם, וכי המידע ישמש אך ורק למסרה שלשמה נמסר.

 5, לא תיעשה פעולה מכוח חוק זה אם היא עלולה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפגוע
ת מדינת ישראל, בבטחונה, בתקנת הפיגור או בענין חיוני אחר של מדינת ישראל. ו ת נ י ר  נ

 6 (א) לא יופעלו־ סמכויות על פי חוק זה אלא אם כן הן קיימות בדין באשר לעבירה על פי
 דיגי ישראל, ו933וף לתנאים, להגבלות ולאיסורים הקבועים בדין לעניו הפעלת אותן סמכויות.

 (ב) לא ייעשו מעולות של חקירות כעניין חשד לעבירות לפי פסקה (2) להגדרת ״סיוע״

 שבסעיף.1, אלא אם 3ן הוכח להנחת דעתה של רשות המס בישראל כי קיימות ראיות לכאורה

 לקיומו של השד סביר.

 7. שר האוצר ממונה «ל ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפסיס, להתקין תקנות

 בכל ענין הנוגע לביצועו.

 סיוע למדינות
 חוץ

 העצרת מידע

 היומעוו; מועולמ

 סייגיט למיו?נ

 3׳sra ותקנות

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 שר האוצר
י ק ס נ ל י  דב ש

 יושר ראש הכנסת

׳ ו ק שמי m  י

 ראש הממשלה
ג ו נ ר n ה ״ n 

 ושיא המדינה

 1ז1ק 1י,־1שו0 השגיו; למלותיה ורדיו (תיקון מס׳ 2), התשג״ב-1992*

(להלן -• החוק העיקרי) -  תיקון טעין׳ 1 1־ בסעיף 1 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-1990ז

 (1) בהגדרת ״אמצעי שליטה״, במקום פחקה (2) •בוא:

 ״(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל בללי, ובתאגיד שאינו חברה - בעלי תפקידים
 דומים•״•

 (2) התקווז הגדרת ״::על ענין״ יבוא:

ך - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה י נ  ׳•״רעל ע

 בתאגיד, ובחברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור ונסחרים בבורסה - מי

 שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים, או מי שמכהן ההם כדירקטור או כמנהל כללי!״!

י הסבר פורסמו בהגעתו חוק התשנ״א ד מ t החוק ו m n ת ביומיז׳ האדר א׳ התשנ׳׳ג(11 ב9גרואר 1992)ז ס נ  * גתקכל מ
 מיומ ר באב הוושנ־׳א (17 ביולי 1991), עמ׳ 350.

 1 ס״ו! התש״ן, ««׳ 59; התשג״א, ממי 102.
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 (3) אחרי הגדרת ״בעל עניין״׳ יםא:

 ״״במישרין או בעקיפין״ - לרבות ביחד «£ »״י׳־מ ופועליה בשיתוף מעולה ביגיהם

 לפי הסכם בכתב או בעל־פה,• ולרבות מנוה החוקה או רבישה בידי שלוח או

 נאמן, חברת נאמנות או חברת רישומים, או באמצעות תאגיד שלוב אחד או יומר

 של מי מכל אלה, או בדרך אחרת:

 ״החזקה״ או ״רכישה״, לעניו אמצעי שליטה בתאגיד - בין במישרין ובץ בעקיפין,

 וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי תאגיד, יראו תאגיד, בעל מיו׳ בו, ותאגיד

 שלוב של מי מהם -י־ כאחד, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד יראו יזדד,

 קרובו, ותאגיד שלוב של מי מהם - כאחד:״;

 (4) אחרי הגדרת ״השר״ יבוא:

 ״״תאגיד שלוב״ - תאגיד, אשר אדם מחזיק בו יותר מעשרה אחוזים ממת מםו־יימ של

 אמצעי שליטה, וכן תאגיד שאדם השקיע בו סכום העולה על ??שרה אחהיש או

 יותר מהונו של התאגיד, נין במניות וכין בדרך אחרת, למעט הלוואה הגיתית

 בדרך העסקים הרגילה!״;

 (5) ״״חברת רישומיט״ - חברה שעיסוקה היחיד הדא החזקת ניירות ערך בעד אחרימ:״,-

 (6) במקום הגדרת ״קרוב״ יבוא:

 ״״קרוב״ - בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד

 מאלה:״.

 2. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: , הוספת סעיף «

 ״ovo המושב 3א. מקום מושבם של הרשות ומוםדוחיה ושל חברת החדשות הוא
ת י בירושלים.״ ו ש י ל ה  ש

 וחברת החדשות

 3. בסעיף 36 לחוק העיקרי - תיקון מעיף 36

 (1) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) לא יעביר ולא ירכוש אדם, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה בשיעור
 כלשהו בתאגיד בעל זכיון, אם כתוצאה מההעברה או מהרהישה, יחדל להתקייט
 כבעל זכיון אחד התנאים שהיו מזכים אותו להשתתף במרכז כקבוע בסעיף 41(א) 18

 יתקיים בו אחד הסייגים הקבועים בסעיפים 41(ב) או 56.״

 (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ה) המועצה לא תיתן את הסכמתה להעברה או לרכישה של אמצעי שלימה אחד

 או יותר, בשיעור כלשהו בתאגיד בעל זכיין, אם כתוצאה מההעברה או מהרכישה

 יחדל להתקיים בבעל זכיון אחד התנאים הקבועים בסעיף 41(א) או יתקיים 1:1 אחד

 הסייגים הקבועים בסעיפים 41(ב) או 56.״

 4. בסעיף 37(ב) לחוק העיקרי, פסקה(2) תימחק, ובפסקה(3), המלים ״הוא פושט רגל, ואם תיקחי סעיף 37
 הוא תאגיד -״ תימחקנה.
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 תיקון סעיף 41 5. בסעיף 41 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (א) -

 (א) ברישה, במקום המלה ״מי״ יבוא ״תאגיד״ ובמקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) הוא תאגיד רשום בישראל אשר היכולת לכוון את פעולתו וחמישים

 ואחד אחוזים לפחות מכל אמצעי השליטה בו, הם בידי אזרחים ישראליים

 ותושבי ישראל, או בידי תאגידים רשומים בישראל שמתקיימים בהם התנאים

 האמורים. בפסקה זו, ״אזרח ישראלי״ - כמשמעותו בחוק האזרחות,

.״  התשי״ב-21952

 (ב) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) הוא אינו תאגיד שאחת ממטרותיו או מפעולותיו העיקריות הנה רכישת

 אמצעי פרסום, לרבות זמן שידור תשדירי פרסומת, למחזיקים באמצעי שליטה

 בו.״!

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום פסקאות (3) עד (6) יבוא:

 ״(3) הוא תאגיד אשר אדם אחד מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, ביותר מעשרים

 וארבעה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה, או שהוא בעל היכולת לכוון את

 פעולתו!

 (4) הוא תאגיד ששניים או יותר מהמחזיקים באמצעי השליטה בו, בשיעור העולה

 על השיעור המותר למחזיק אחד לפי פסקה (3), הינם תאגידים שהם עתון, או

 מחזיקים, ביחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, גם בעשרים וחמישה אחוזים או יותר

 מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד שהוא עתון, או ביכולת לכוון את פעולתו של

 תאגיד שהוא עתון.

 בסעיף זה, ״עתון״ - עתון יומי או עתון אחר לרבות ירחון או תאגיד שהוא המוציא

 לאור של כל אחד מאלה.״!

 (3) סעיף קטן (ג) - יימחק.

 החלפת סעיף 55 6. במקום סעיף 55 לחוק העיקרי יבוא:

 ״זכיון לטלויזיה 55. (א) המועצה תעניק לטלויזה הלימודית ללא מכרז, זכיון לשידורי

 הלימודית טלויזיה לתקופת זכיון ראשונה, כמשמעותה בסעיף 34(ב): זכיון כאמור יינתן

 ליחידת שידור בהיקף של שביעית מכלל יחידות השידור, לנושאים לימודיים׳

 חינוכיים בלבד ובשעות צפייה של האוכלוסיה לה מיועדים שידורים אלה.

 (ב) משהיתה הטלויזיה הלימודית לבעלת זכיון כאמור, יהיה דינה כדין

 כל בעל זכיון לפי חוק זה, למעט לעניין סעיפים 51, 52, 53, 54 (א) וי(ב), 59,

 66, 67, 70, 99 ו־100.

 (ג) מחצית לפחות מכלל שידורי הטלויזיה הלימודית תהיה מהפקה

 מקומית כהגדרתה בסעיף 58.

 (ד) הטלויזיה הלימודית תשלם לרשות דמי זכיון שנתיים מתוך

 הכנסותיה מביצוע שידורים וממתן שירותים אחרים, בשיעור ובאופן שיקבע

 השר מעת לעת בתקנות.

 2 ס״ח התשי״ב, עמי 146.
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 (ה) בסעיף זה, ״יחידת שידור״ - שעות שידור, לרבות חלקי שעה,

 בימים שונים בשבוע, בשעות שונות או בזמנים קבועים, הכל כפי שתקבע

 המועצה בזכיון או בכללים.״

 7. בסעיף 56 לחוק העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא: תיקון סעיף 56

 ״(2) לאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר בתאגיד
 בעל זכיון!

 (3) לתאגיד, שבבעל ענין בו מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2)¡

 (4) לענין סעיף זה, ״החזקה״, לרבות החזקה של בעל ענין - למעט החזקה בידי

 חברה שניירות ערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונסחרים בבורסה, ואשר

 איננה בשליטתו, במישרין או בעקיפין, של מחזיק או של בעל ענין, שמתקיים בו

 האמור בסעיף זה.״

 8. בסעיף 58 לחוק העיקרי, במקום ההגדרה ״הפקה מקומית קנויה״ יבוא: תיקון סעיף 58

 ״״הפקה מקומית קנויה״ - הפקה מקומית שאינה מהפקה עצמית, ואינה הפקה של מוסד

 ממשלתי, או של מי שרשאי לשדר לציבור על פי דין, או אינה הפקה של תאגיד

 שהשליטה בו היא בידי תאגיד הרשאי לשדר כאמור או בידי בעלי ענין בו, במישרין או

 בעקיפין.״

 9. במקום סעיף 60 לחוק העיקרי, יבוא: החלפת סעיף 60

 ״זמן שידור 60. מחצית לפחות מהשידורים שהוקצו להפקות המקומיות בהתאם לקבוע

ת בסעיפים 55 ו־59, תהיה מהפקות מקומיות קנויות ובהתאם לכללי המועצה.״ י י מ ו ק  מ

 10. אחרי סעיף 62 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 62א

 ״איסור התקשרות 62א. (א) בעל זכיון לא יתקשר, במישרין או בעקיפין, בהסכם עם בעל

 זכיון אחר לענין שידור, רכישה, או הפקה של תכניות או שידורים אחרים,
 לרבות תשדירי פרסומת.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאית המועצה לאשר מעת לעת,

 התקשרות מסוימת בין בעלי זכיונות בענין שידודם, הפקתם או רכישתם, של

 משדרי ספורט, תעודה, או תכניות אחרות, אם שוכנעה כי יש חשיבות בהבטחת

 רצף תכני בשידורים בין יחידות השידור של בעלי הזכיון כולם או חלקם, וכן

 . רשאית היא, במקרים מיוחדים, לאשר התקשרות כאמור בשים לב לחשיבותה
 ויחודיותה של ההפקה או הרכישה המשותפת.

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על חברת החדשות ואין בהן כדי לגרוע

 מהאמור בסעיף 51(ג) או מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-31988.

 בסעיף זה -

 ״בעל זכיון״ - לרבות בעל ענין בו, ולרבות תאגיד בשליטתו של בעל זכיון

 אחד או יותר, או של בעלי הענין בבעל זכיון, יחד או לחוד:

 ״רכישה״ - לרבות רכישת זכויות שידור או זכויות הבאה לשידור.״

 ם״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.

 ספר החוקים 1384, י״ז באדר א׳ התשנ׳׳ב, 21.2.1992 87



 11. בסעיף 67(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״ובלבד שבעלי הזכיונות לא ימנו למועצת

 המנהלים יותר משני נציגים שקבעו מי שמחזיקים באמצעי שליטה הן בבעל הזכיון והן בתאגיד

 שהוא עתון כמשמעותו בסעיף 41(ב)(4).״

 12. אחרי סעיף 85 לחוק העיקרי יבוא:

 ״הגבלת מגירת 85א. (א) על אף האמור בסעיף 85 לא ימכור ולא יקצה בעל זכיון, יותר

י מעשרה אחוזים מזמן שידור תשדירי פרסומת ביחידת השידור שלו לאדם אחד, י ד י י ש מ  ז
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n מעיף 85א m m 

 במישרין או בעקיפין.

 (ב) המועצה רשאית, לבקשת בעל זכיון, להתיר לו למכור לאדם אחד

 זמן שידור לתשדירי פרסומת בשיעור גבוה יותר מהאמור בסעיף קטן(א), אם

 שוכנעה כי בעל הזכיון לא יכול למכור בדרך אחרת את כל זמן השידור

 לתשדירי פרסומת המותר לו.

 (ג) על הפרת הוראות סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 49.

י ם ח נ ל פ א פ  ר

 שר התקשורת

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה

י ק ס נ ל י  דב ש

 יושב ראש הכנסת
ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה
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