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 חוק מבקר המדינה (תיקון מס׳ 18), התשג״ג-1993*

, האמור בסעיף 6 יסומן(א) ואחריו  תיקון סעיף 6 1. בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]1

 יבוא:

 ״(ב) מי שכיהן כשר, כסגן שר או כמנהל כללי או משנה למנהל כללי של משרד ממשרדי

 הממשלה לא יהיה יושב־ראש הועדה תוך שנתיים מיום סיום כהונתו כאמור.

(ב) או בתוספת לחוק  (ג) חבר הועדה שכיהן באחת המשרות המפורטות בסעיף קטן

, לא ישתתף בדיוני הועדה הנוגעים לתחום  שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-21959

 אחריותו בתקופה שבה כיהן כאמור.״

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום ה׳ באב התשנ״ד (13 ביולי 1994).

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

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

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ט באדר התשנ״ג(22 במרס 1993)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2163, מיום
 ט׳ באדר התע-י״ג (2 במרס 1993), עמ׳ 79.
 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 92! התשנ׳׳ב, עמ׳ 135.

 2 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 חוק מימון מפלגות (הודאת שעה), התשנ"ג-1993«

 המשד מימון 1 . סיעה תהא זכאית למימון לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973 / אף אם לא נרשמה לפי

! הוראה זו תעמוד בתוקף עד יום כ״ו בחשון התשנ״ד  הוראתשעה חוק המפלגות, התשנ״ב-21992

 (10 בנובמבר 1993).

ן י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשנ״ג(23 במרס 1993)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2169, מיום כ״ד
 באדר התשנ״ג (17 במרס 1993), עמ׳ 108.

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 52.

 2 ס״ח התשנ׳׳ב, עמ׳ 190.

 חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות)(הודאת שעה), התשנ״ג-1993•

 רישום מפלגות 1״ על רישום מפלגה שהיא סיעה או חלק מסיעה בכנסת השלוש עשרה יחולו הוראות חוק

ת ־ המפלגות, התשנ״ב-1992', בשינוי זה: בקשה לרישום מפלגה יכול שתוגש בידי מייסדיה כאמור ו מ י י  ק

 הוראת שעה , , ,

 בסעיף 4(א) לחוק האמור, ויכול שתוגש בידי רוב חברי הכנסת שהם חברי אותה מפלגה

 ובחתימתם.

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשנ׳׳ג(23 במרס 1993)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2171, מיום כ״ט
 באדר התשנ׳׳ג(22 במרס 1993), עמ׳ 114.

 1 ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 190.
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 2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת, ותוקפו עד יום כ״ו בחשון התשנ״ד(10 בנובמבר תחילה ותוקף
.(1993 

י א ב י ד ל ו ן ד י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק הסדדים במשק המדינה (היטלים ואומגה)(תיקון מס׳ 4), התשנ״ג-1993*

 1. בסעיף 12 לחוק הסדרים במשק המדינה(היטלים וארנונה), התשנ״א-1991/ במקום ״עד תיקון סעיף 12
 ט׳ בניסן התשנ״ג (31 במרס 1993)״ יבוא ״עד י״א בםיון התשנ״ג (30 במאי 1993)״.

 2. תחילתו של חוק זה ביום י׳ בניסן התשנ״ג (1 באפריל 1993). תחילה

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשנ״ג(23 במרס 1993)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2174, מיום א׳
 בניסן התשנ׳׳ג (23 במרס 1993), עמ׳ 126.
 1 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 72¡ התשנ״ג, עמ׳ 46.

 חוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה)(תיקון מס׳ 3),
 החשנ״ג-993ז

תיקון סעיף 1
 1. בסעיף 1 לחוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים)(הוראת שעה), התשמ״א-11981 

 (להלן - החוק העיקרי) -

 (1) האמור בהגדרת ״עבודה מזכה״ יסומן(א), לפניו יבוא ״כל אחת מאלה״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) עבודה הנעשית בידי חבר קיבוץ באחד מן המקומות המנויים בפסקה(א)(1)

 עד(4), אם הוא בבעלות הקיבוץ! לענין זה, ״קיבוץ״ - כהגדרתו בסעיף 54 לפקודת

 מס הכנסה2!״

 (2) בהגדרת ״עובד זכאי״ -

 (א) בפסקה (1), במקום ״תוך חצי שנה״ יבוא ״תוך שנה״ ובמקום ״תקופת חצי

 השנה האמורה״ יבוא ״תקופת השנה האמורה״!

 (ב) בםיפה, במקום ״במנין חצי השנה״ יבוא ״במנין התקופה״!

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשנ׳׳ג(23 במרס 1993)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2159, מיום י״ט
 בשבט התשנ״ג (10 בפברואר 1993), עמ׳ 64.

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 145! התשמ״ג, עמ׳ 59! התשמ״ד, עמ׳ 188.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 (3) אחרי הגדרת ״עובד זכאי״ יבוא:

 ״״עובד מוטב״ - עובד שהיה נחשב עובד זכאי אילו החל לעבוד בעבודה מזכה במועד

 המפורט בהגדרת ״עובד זכאי״ (להלן - המועד הקובע), שהחל לעבוד בעבודה

 מזכה תוך שלוש שנים מהמועד הקובע.״

 2. האמור בסעיף 2 לחוק העיקרי יסומן(א), כרישה אחרי ״לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״החל
 מיום תחילת עבודתו ועד תום שלושים וששה חדשים מאותו יום״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) עובד מוטב יהא זכאי לנקודות הזיכוי המפורטות בסעיף קטן(א), בנוסף על אלה

 המגיעות לו על פי הפרק השלישי לחלק ג׳ לפקודת מם הכנסה, לגבי התקופה שמיום

 תחילת עבודתו ועד תום שלושים וששה חדשים מהמועד הקובע, ולצורך קביעת חלקי

 נקודת הזיכוי המגיעים לו יראו לגביו את המועד הקובע כיום תחילת עבודתו.

 (ג) לענין מנין התקופות בסעיף זה, לא תובא בחשבון תקופה שבה השתתף עובד זכאי או

 עובד מוטב בקורם להכשרה מקצועית בעבודה מזכה שנערך מטעם משרד העבודה

 והרווחה.

 (ד) לא יינתן לעובד זכאי או לעובד מוטב, המקבלים זיכוי לפי סעיף זה, זיכוי העולה על

 סכום המם שהעובד חייב בו לגבי הכנסתו מעבודה מזכה.״

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק למימון מבצע שלום הגליל (תיקון מס׳ 2), התשג״ג-993ו*

 החלפת סעיף 17 1. במקום סעיף 17 לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב-1982' (להלן - החוק

 העיקרי), יבוא:

 ״פרעון המילווה 17. (א) המילווה ייפרע לכל בעל מילווה בארבעה תשלומים שנתיים שווים

 החל בשנת המס 1993¡ הפרעון ייעשה לכל בעל מילווה באחד מחדשי שנת
 הפרעון, ביום השמונה עשר של החודש, לפי שיטה שנקבעה בתקנות.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), בעל מילווה יהיה רשאי, החל במועד

 פדיון החלק הראשון של המילווה שלו, להודיע כי רצונו שהמילווה או יתרתו

 ייפרעו בתשלום אחד! הודיע כאמור - ייפרעו כל חלקי המילווה שטרם הגיע

 מועד פדיונם על פי הקבוע בתקנות, לפי ערך המילווה במועד הפדיון המוקדם

 כמשמעותו בסעיף 19א(ג).״

 תיקון סעיף 19א 2. בסעיף 19א לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (ג), במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) ״המועד האחיד של הפדיון״ - לגבי פדיון מוקדם שבוצע עד יום כ״ה בניסן

 התשנ״ג(16 באפריל 1993) - יום ל׳ בניסן התשנ״ה(30 באפריל 1995), ולגבי פדיון

 • נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ט באדר התשנ״ג(22 במרס 1993)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2160, מיום
 כ״ד בשבט התשנ״ג(15 בפברואר 1993), עמ׳ 68.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 180¡ התשמ׳׳ח, עמי 76.
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 מוקדם שבוצע החל ביום כ״ז בניסן התשנ״ג(18 באפריל 1993) - מועדי הפדיון

 הסופיים של כל בעל מילווה, שטרם חלפו בעת הפדיון המוקדם?״

 (2) בסעיף קטן(ד), בסופו יבוא ״ורשאי הוא לקבוע שיעורי ניכוי שונים לכל אחת

 משיטות ההצמדה האמורות בסעיף 18! קביעת שיעורי הניכוי לפרעון מוקדם לפי סעיף 17

 תהיה באישור ועדת הכספים של הכנסת״.

 3. במקום סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 21

 ״מועד שחל 21. חל מועד הנקוב בחוק זה לביצוע פדיון ביום שאינו יום עסקים בנקאי,

ה יידחה המועד ליום העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו! לענין זה, ״יום עסקים ח י נ ם מ י י  ב

 בנקאי״ - יום שבו פועלים רוב סניפי התאגידים הבנקאיים ואשר לגביו נוהגים

 התאגידים הבנקאיים לקיים סליקה של שיקים, חיובים אחרים וזיכויים.״

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת"

 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהו(תיקון מס׳ 13) (שחדוד מיגהלי), התשנ״ג-1993*

 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971' (להלן - הפקודה), בפרק ב׳, אחרי סימן הוספת סימן ט׳1
 ט׳ יבוא:

 ״סימן ט׳1: שחרור מינהלי

 הגדרות 68א. בסימן זה -

 ״אסיר״ - אסיר שפוט!

 ״יתרת מאסר״ - תקופת המאסר שנותרה לאסיר לשאת עד לשחרורו בתום

 תקופת מאסרו המלאה או עד למועד שנקבע לשחרורו המוקדם לפי החלטת

 ועדת השחרורים או לפי כל דין, והכל לפי התקופה הקצרה מביניהן;

 ״קבוצת אסירים״ - קבוצת אסירים המאופיינת באורך המאסר שהוטל על מי

 שנכלל בה, כמפורט בתוספת הראשונה!

 ״שחרור מינהלי״ - שחרור אסירים טרם זמן לפי סעיף 68ג!

 ״תפוסת אסירים״ - מספר האסירים המוחזקים בכלל בתי הסוהר לרבות

 אסירים המאושפזים בבתי חולים לפי סעיפים 15(א) ו־16, או השוהים

 בחופשה לפי סעיף 36 וכן אסירים המוחזקים במתקני המשטרה ועצורים על

,  פי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-21982

 המוחזקים בכלל בתי הסוהר ובמתקני המשטרה!

 ״תקן כליאה״ - סך כל מקומות הכליאה בכלל בתי הסוהר.

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ט באדר התשנ״ג(22 במרס 1993)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2166, מיום
 י״ז באדר התשנ׳׳ג (10 במרס 1993), עמ׳ 86.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ׳ 459¡ התשנ״א, עמ׳ 67.

 2 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.
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 68ב. השר רשאי לקבוע בצו, מעת לעת באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט
 של הכנסת, את תקן הכליאה, לתקופה שלא תעלה על שנה.

 68ג. עלתה תפוסת האסירים על תקן הכליאה, רשאי הנציב לפי שיקול דעתו

 ובמועד שימצא לנכון, להורות שישוחררו טרם ןמנם האסירים שיתרת מאסרם

 ביום מתן ההוראה (להלן - היום הקובע), אינה עולה על יתרת המאסר

 המרבית שנקבעה בתוספת הראשונה לקבוצת האסירים שעמה נמנים אותם

 האסירים.

 68ד. (א) עלה ביום הקובע מספר האסירים שניתן לשחררם שחרור מינהלי

 על מספר האסירים שיש לשחרר בשל עודף תפוסת אסירים על תקן הכליאה,

 ייעשה השחרור המינהלי בכל קבוצות האסירים, ובכל קבוצה יחל השחרור

 באסיר שיתרת מאסרו היא הקצרה ביותר.

 (ב) הגיעה תפוסת האסירים כדי תקן הכליאה - לא ישוחרר עוד כל אסיר

 שחרור מינהלי.

 (ג) היו ביום הקובע אסירים הנמנים עם אותה קבוצה שיתרת מאסרם

 זהה, ויש לשחרר שחרור מינהלי רק חלק מהם - ישוחררו כולם, על אף האמור

 בסעיף קטן (ב), אף אם תקטן בכך תפוסת האסירים מתקן הכליאה.

 68ה. שחרור מינהלי יראו כשחרור ברשיון לפי סעיף 28; הוראות סימן ה׳

 יחולו על מי ששוחרר כאמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אך אין חובה

 למסור לו רשיון לפי הסעיף האמור.״

 קביעת תקן
 הכליאה

 שחרור מינהלי

 דין קדימה
 בשחרור

 דין שחרור
 מינהלי כדין

 שחרור ברשיון

 2. בסעיף 101(א) לפקודה, במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת השניה״.

 3. בסעיף 132 לפקודה, אחרי פסקה (16) יבוא:

 ״(16א) דרכי ביצועו של שחרור מינהלי;״.

 4. התוספת לפקודה תסומן ״תוספת שניה״ ולפניה יבוא:

 "תוספת ראשונה

 (סעיף 68ג)

 טור ב׳
 יתרת מאסר מרבית בשבועות

 טור א׳
 קבוצת אסירים

 מי שנדון למאסר לתקופה -

 1. העולה על חודש ואינה עולה על חצי שנה 2

 2. העולה על חצי שנה ואינה עולה על שנה 3

 3. העולה על שנה ואינה עולה על 18 חודשים 4

 4. העולה על 18 חודשיה ואינה עולה על 24 חודשים 5

 5. העולה על 24 חודשים ואינה עולה על 30 חודשים 6

 6. העולה על 30 חודשים ואינה עולה על 36 חודשים 7

 7. העולה על 36 חודשים ואינה עולה על 42 חודשים 8

 8. העולה על 42 חודשים ואינה עולה על 48 חודשים . 9

 תיקון סעיף 101

 תיקון סעיף 132

 הוספת תוספת
 ראשונה
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 טור א' טור ב׳
 קבוצת אסירים יתרת מאסר מרבית בשבועות

 9. העולה על 48 חודשים ואינה עולה על 54 חודשים 10

 10. העולה על 54 חודשים ואינה עולה על 60 חודשים 11

 11. העולה על 60 חודשים ואינה עולה על 66 חודשים 12

 12. העולה על 66 חודשים ואינה עולה על 72 חודשים 13

 13. העולה על 72 חודשים ואינה עולה על 78 חודשים 14

 14. העולה על 78 חודשים ואינה עולה על 84 חודשים 15

 15. העולה על 84 חודשים ואינה עולה על 90 חודשים 16

 16. העולה על 90 חודשים ואינה עולה על 96 חודשים 17

 17. העולה על 96 חודשים ואינה עולה על 102 חודשים 18

 18. העולה על 102 חודשים ואינה עולה על 108 חודשים 19

 19. העולה על 108 חודשים ואינה עולה על 114 חודשים 20

 20. העולה על 114 חודשים ואינה עולה על 120 חודשים 21

 21. העולה על 120 חודשים ואינה עולה על 126 חודשים 22

 22. העולה על 126 חודשים ואינה עולה על 132 חודשים 23

 23. העולה על 132 חודשים 24״

 5. תחילתו של חוק זה ביום י׳ בניסן התשנ״ג (1 באפריל 1993). תחילה

ל ח ה ש ש ן מ י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשטרה

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מסי 3), התשנ״ג-993ו«

 1. סעיפים 12 עד 17 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-1981' (להלן - הפקודה) - ביטול סעיפים
1 י 7 1 ע  בטלים. 2

 2. סעיף 20 לפקודה - בטל. ביטול סעיף 20

 3. בסעיף 39(א) לפקודה, במקום ״בסעיפים 1 עד 19״ יבוא ״בסעיפים 1 עד 11, 18, 19״. תיקון סעיף 39

 4. בסעיף 63 לפקודה - תיקון סעיף 63

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״מחירים מרביים״!

 (2) בסעיף קטן(א), במקום ״במכירה קמעונית, אלא במחירים אחידים״ יבוא ״במכירה

 קמעונית, במחירים העולים על המחירים המרביים״!

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשנ״ג(23 במרס 1993)! הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2042, מיום י״ח
 באדר התשנ״א(4 במרס 1991), עמ׳ 166, והצעות חוק 2123, מיום ד׳ באדר ב׳ התשנ״ב (9 במרס 1992), עמ׳ 283.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694! ס״ח התשנ״ב, עמי 14! התשנ״ג, עמ׳ 39.
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 (3) בסעיף קטן (ב), אחרי ״מחירו״ יבוא ״המרבי״!

 (4) בסעיף קטן (ג), במקום ״מחירים אחידים״ יבוא ״מחירים מרביים״;

 (5) סעיף קטן (ה) - בטל!

 (6) בסעיף קטן (ו), המלה ״אחידים״ - תימחק.

 תיקון סעיף 64 5. בסעיף 64 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ו) בית מרקחת שנקבעה לו תורנות לפי סעיף זה והוא נמצא במקום שבו מתנהל עסק

 אחר, לא ייפתח בעת התורנות אלא אותו חלק המשמש כבית מרקחת! שר הבריאות,

 באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף

 קטן זה״.

ו חיים רמון י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר הבריאות

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק לתיקון פקודת ה3לבח (מסי 3), התשג״ג-993ו*

 בסעיף 4(5) לפקודת הכלבת, 1934' (להלן - הפקודה) -

 (1) ברישה, במקום ״למפרע מס בשיעור של שלושים פרוטה ליום״ יבוא ״מראש אגרה

 בשיעור שקבעה״!

 (2) בתנאי(ב), במקום ״תשלום בשיעור של מאה פרוטה ליום״ יבוא ״אגרה בשיעור

 שקבעה״.

 בסעיף 6(3) תנאי לפקודה, במקום ״מס״ יבוא ״אגרה״.

 בסעיף 16 לפקודה, סעיף קטן (ב) יסומן (ג) ולפניו יבוא:

 ״(ב) שר החקלאות רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד רשיון לכלב שנותנת רשות מקומית וכן בעד

 חיסון, הובלה ובידוד; אגרות שנקבעו בתקנות כאמור יחולו בתחומי כל רשות מקומית

 זולת אם קבעה הרשות המקומית אגרות בשיעורים נמוכים יותר.״

, בשם החוק, במקום ״(מם׳ 4)״ יבוא  בחוק לתיקון פקודת הכלבת(מס׳ 4), התשנ״ב-21992

 2)״

 תיקון סעיף 4 1.

 תיקון סעיף 6 2.

 תיקון סעיף 16 3.

 שינוי שם 4.

 ״(מס׳

ן יעקב צור י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר החקלאות

ס י י ח ו ב ג ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשנ״ג(23 במרס 1993)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות 2159, מיום י״ט בשבט
 התשנ״ג (10 בפברואר 1993), עמי 64.

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמ׳ 242¡ ס״ח התשי״ג, עמ׳ 56: התשנ״ב, עמ׳ 70.

 2 ס״ח התשנ׳׳ב, עמ׳ 170.
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