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 חוק הסדרים במשק המדיגה (תיקוגי חקיקה להשגת יעדי תקזגיב)
 (תיקון מס׳ ג), התשנ״ד-1994*

 הוספת סעיף 9א 1. בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג- 992וי.
 אחרי סעיף 9 יבוא:

-סייג להעלאת 9א. (א) לא תשנה מועצה סיווג משנה של נכס שנעשה בו שיפוץ, באופן
ה שיש בו העלאה של סכום הארנונה שהיה מוטל על אותו גבס לפי חוק זה נ ו נ ר  א

 אילולא השיפוץ.

 (ב) נוסף לנכס שטח עקב שיפוץ שגעשה בו, רשאית המועצה, על אף
 האמור בסעיף קטן(א) ובכפוף להוראות חוק זה, להטיל ארנונה על השטח

 הנוסף לפי סיווג המשגה המתאים לאחר השיפוץ.״

יגה) שוחט בי ן אברהם (  יצחק רבי
 ראש הממשלה שר האוצר

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב התשנ״ד(19 ביולי 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2269.
 מיום ט״ו באייר התשנ־ד (26 באפריל 1994), ענר 448.

 י ם״ח התשנ־ג, עמי 10 ועמי 46.

 חוק לעמעוס ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה),
 התשנ״ד-994ו*

 מטרת החוק 1. חוק זה בא לתקן חוקים שונים במגמה לצמצם את ממדי העוני והפערים בהכנסות בדרך
 של הגדלת גימלאות הניתנות לאוכלוסיות שעיקר קיומן על גימלאות שמשלם המוסד לביטוח

 לאומי, לצד אמצעים להבטחת מקורות המימון לאלה.

 תיקון חוק 2. בחוק הבטחת הכנסה, התשמיא-1980י -
 הבסחת הכנסה -

 מסי 8 (1) בסעיף 2 -

 (א) בסעיף קטן(א), ברישה״במקום ״שמלאו לו שמונה עשרה שנים״ יבוא ״שמלאו
 לו עשרים שנה״.

 (ב) בסעיף קטן(ג* בסופו יבוא ״לרבות לתושב ישראל שטרם מלאו לו עשרים
 שנה״-,

 (2) בסעיף 5(א) -

 (א) בפסקה(2¿ אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) לפי פרטים 1 עד 6 לתוספת, לפי הענין, אם לזכאי לגימלה מלאו 46
 שנים.״;

 נתקבל בכנסת ביום י־א באב התשנ״ד (19 ביולי 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2259.
ו באדר התשנ״ד (9 במרס 1994/ ענר 9»ג.  מיום כי

 ס״ח התשמ״א, עבר וא
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 תיקון חוק
 הביטוח הלאומי

 (ב) אחרי פסקה (2) יבוא.•
 ״(3) למקבלי קיצבת זיקנה או קיצבת שאירים לפי חוק הביטוח, הזכאים

 לגימלה גם לפי חוק זה, יוגדל שיעור הגימלה הנקוב בתוספת ב־7%\

 (5) במקום התוספת יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 5)

 שיעור הגימלה - באחוזים מהשכר הממוצע

 השיעור למקבל קיצבת
 השיעור השיעור זקנה או קיצבת

 פרט הרבב המשפחה הרגיל המוגדל שאירים לפי חוק הביטוח
 ו. יחיד 20.0% 25.0% 25.0%
 2. שני בני זוג 30.0% 37.5% 37.5%

 3. שני בני זוג שעמם
 ילד 36.0% 43.5% 47.5%

 4. שני בני זוג שעמם
 שני ילדים לפחות 42.0% 49.5% 57.5%

 5. יחיד שעמו ילד 30.0% פתות 37.5% פחות 42.5% פחות
 נקודת קיצבה נקודת קיצבה נקודת קיצבה

 6. יחיד שעמו שני 36.0% פחות 43.5% פחות 52.5% פחות
 ילדים לפחות נקודת קיצבה נקודת קיצבה נקודת קיצבה
- 42.5% פחות 42.5% פחות  ד. אלמנה שעמה ילד
 נקודת קיצבה נקודת קיצבה

- 52.5% פחות 52.5% פחות  8. אלמנה שעמה שני
 ילדים לפחות נקודת קיצבה נקודת קיצבה־

 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-21968 -

 (1) בסעיף 109(א), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) בעד כל ילד מעל לשני הילדים הראשונים שבמנין ילדיו של ההורה לפי ערך
 נקודות קיצבה כמפורט להלן:

 בעד הילד נקודות הקיצבה

 25.ו

1.55 

1.40 

1.50 

 1.25 בעד כל ילד;׳

 השלישי

 הרביעי

 החמישי

 השישי

 השביעי וכל ילד נוסף

 ג.
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 1 ס־ח התשכ־ח, ע«׳ 100.
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 (2) בסעיף 127לז(בץ3), במקום ״5%״ יבוא ״10%״;

 (3) בסעיף 42ו, אחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(2) פריסת הכנסה שהיא בנוסף לשבר החודשי הרגיל לענין הישוב ממלאות.״

 (4) בסעיף 59ו(אץו), בסופו יבוא ״ובלבד שעל חלק ההכנסה האמוי־ה שאינו עולה על
 מחצית השכר הממוצע במשמעותו בסעיף 1א, יהיה שיעור דמי הביטוח 5.3% ושיעור

 הניכוי משכר העובד לענין סעיף 61ו(ג) יהיה 2.9%״.

 (5) בסעיף 163, סעיף קטן(ב) יסומן(ג) ולפניו יבוא:

 ״(ב) השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
 הכנסת, רשאי לקבוע סוגים נוספים של תשלומים, טובות הנאה או קצובות שנתן
 מעסיק במישרין או בעקיפין לעובד, המהווים הכנסה החייבת במס לפי הפקודה,

 שייחשבו כהכנסה לעמן סעיף זה.״

 (6) (א) במקום סעיף 170 יבוא:

 ״תקנות בדבר 170. השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסות הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות -

 (1) הוראות מיוחדות בדבר תשלום או פטור מתשלום של דמ
 ביטוח, כולם או מקצתם, מהכנסה שמקורה בבונוסים, מהכנסה"
 המשתלמת שלא בכסף או שלא במישרין בידי מעביד לעובדו
 ומתשלום שהוא נוסף לשכר החודשי הרגיל כפי שהוגדר

 בתקנות;

 (2) הוראות וכללים דרך כלל או לסוגים של מבוטחים, לפיהם
 על אף האמור בסעיף 163, לענין דמי ביטוח, הכנסה פלונית לא
 תובא בחשבון או כי תובא בחשבון לענין דמי ביטוח אף שאינה

 חייבת במם לפי הפקודה.״

 (ב) התקנות שהותקנו מכוח סעיף 170 כנוסחו ערב החלפתו באמור בפסקת
 משנה (א) - בטלות.

 (7) בפרט ו, בלוח י״א, בטור •הכנסת מקסימום״ בפסקה המתייחסת לחודש, במקום
 ״כפול 3״ יבוא ״כפול 4״.

 תיקון חוק 4. בחוק הביטוח הלאומי(הוראת שעה), התשנ״א-1991ג -
 הביטוח לאומי

 (הוראת שעה) (1) בסעיף 2, בסעיף קטן(ג) של סעיף 27וז, במקום ״הוראת פסקה (ו) בסעיף קטן(א) לא
 תחול״ יבוא ״הוראות פסקאות(ו) ו־(2) בסעיף קטן(א) לא יחולו״ ובסופו יבוא ״בכל מקרה
 לא יפתת השכר בעבודה המוצעת משכר מינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום

 התשמ״ז-987ו',״.
 (2) אחרי סעיף 3 יבוא:

 ״הוספת סעיף 3א. אחרי סעיף 27וטז3 לחוק העיקרי יבוא:
 127טז4

 •מענק למובטל 27וטז4. (א) מענק, לרבות מענק חלקי, בסכום
י האמור בסעיף קטן(ב), ישולם לעובר שאילולא האמור י ש ד י ב ^ 
 בסעיף 127ז(ג) היה זכאי לדמי אבטלה לפי סעיף

 127טז3(ב), אם נתמלאו לגביו כל אלה:
 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 106: התשניג, עמי 10.

 ס״ח התשמ״ז, עמי 68.
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 (1) הוא עובד 150 ימים לפחות ולגבי
 מענק חלקי - 75 ימים לפחות, בתוך שנים
 עשר החודשים שמהתאריך הקובע,
 בעבודה באמור בסעיף 127ז(ג) שהציע לו

 שירות התעסוקה:

 (2) השכר בעבודה האמורה בפסקה (ו)
 נמוך מדמי האבטלה להם היה זכאי,
 אילולא הוצעה לו העבודה (להלן -

 עבודה בשכר נמוך).

 (ב) סכום המענק יהיה שווה לדמי האבטלה
 שחושבו לפי סעיף 27וטז3(ב) בעד הימים שבהם עבד
 בעבודה שבשלהם היה זכאי לדמי אבטלה, אילולא
 חל לגביו סעיף 127ז(ג). במנין הימים כאמור לא ימנו
 ימים שחלו תוך שישים הימים האמורים בסעיף
 27וז(ג), אף אם שולמו בעדם דמי אבטלה. מספר

 הימים שבעדם ישולם המענק לא יעלה על 50 ו.

 (ג) הפסיק העובד לעבוד בעבודה בשכר
 נמוך, לא יחולו לגבי הפסקה כאמור הוראות סעיף

 127ח(א).

 (ד) השכר היומי הממוצע לגבי מי שהיה
 למובטל תוך שישה חודשים מהיום שבו הפסיק
 לעבוד בעבודה בשכר נמוך, יחושב לפי ההכנסה
 שהיתה לו לפני התאריך הקובע שקדם לאותה
 עבודה, ובלבד שדמי האבטלה לא יפחתו מדמי

 האבטלה שחושבו לפי סעיף 27ויג.

 (ה) השר יקבע בתקנות תנאים, כללים,
 סייגים, מועדים ודרכי חישוב לתשלום המענק לפי

 סעיף זה.״

 בפקודת מס הכנסה5 - תיקון פקודת
 מס הכנסה -

 (ו) בסעיף 3גא, במקום הנדרת ״נקודת קיצבה״ יבי^ מס• 99
 ״״נקודת קיצבה״ - סכום השווה לסכום נקודת זיכוי מחולק בשנים עשר״.

 (2) בסעיף 40, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ץא) יחיד תושב ישראל זכאי לנקודות קיצבה בשל כל אחד מילדיו כקבוע בסעיף
 09ו לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968; תשלום נקודות הקיצבה

 ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי.״

: תיקון חוק א י ב  בחוק מס מקביל, התשל״ג-973ו6, בסעיף 2, בסעיף קטן(א), בסופו י
 י , מס מקביל -

א מם׳ ג1  ״ובלבד שעל חלק ההכנסה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף י
 לחוק הביטוח יהיה שיעור המס המקביל 2.93%.״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 120.
ו 40.  ס״ח ד,יןש>!״ג. עכו 88: התשנ״ב, ענ
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. (א) תחילתם של סעיפים 2, 3(ו) עד (3), 4 ו־5, ביום כ״ד באב החשנ״ד (ו באוגוסט  תחילה ותחולה 7
.(1994 

 (ב) תחילתם של סעיפים 3(4) עד (7) ו־6 ביום ב״ט בטבת התשנ״ה(ו בינואר 1995).

 (ג) הוראות פסקאות(6) ו־(7) של סעיף 3 לא יחולו לענין חישוב גימלה לפי פרק ג׳ לחוק
 הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968, בשל פגיעה בעבודה שאירעה לפגי יום תחילתן

 של הפסקאות האמורות.

יגה) שוהט בי ר אברהם (  אורה נמי
 שרה העבודה והרווחה שר האוצר

יס י ן שבח ו צמן יצחק רבי י  עזר ו
 נשיא המדינה ראש הממשלה יושב ראש הכנסת

 חוק מבקד המדינה (תיקון מם׳ 22), התשנ״ד-1994*

 תיקון סעיף 18 1. בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]1, בסעיף 18, במקום סעיפים קטנים
 (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה
 והצעותיה לאישור, והיא רשאית להגישם פרקים פרקים.

 (ב) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה, כאמור בסעיף קטן(א), תדון הכנסת בדין
 וחשבון עם הנחת הדין וחשבון שלאחריו, על שולחן הכנסת.״

ן  יצחק רבי
 ראש הממשלה

יס י יצמן שבח ו  עזר ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשנ״ד (20 ביולי 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו כהצעות חוק 2278,
 מיונז ד׳ בתמוז התשנ־ד (גו ביוני 1994), עמי 488.

 י ס״ח התשי״ח, עמי 92: התשניד, עמי 144.

 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון), התשנ״ד~994ו•

א ״היה ו ב ו י פ ו ס  תיקון סעיף 1 1. בסעיף ו לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ״ג-993וי, ב
ד זכאי ב ו ע ה ה י ה  הילד חולה במחלה ממארת והעובד עבד שנה אחת לפחות אצל אותו מעביד, י

 לזקוף עד 60 ימים בשנה בשל היעדרות כאמור״.

ר י מ ן אורה נ  יצחק רבי
ה ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע  ראש הממשלה שרת ה

ייס צמן שבח ו י  עזר ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בבנםת ביום י־א באב התשנ־ד(19 ביולי 1994)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2284,
 מיום י״ח בתמח התשנ״ד(27 ביוני 0994. עמי 518.

 י ם״ח חתשנ-ג, עפ׳ 154.
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 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 49), התשנ״ד-1994*

 בסעיף 26ג לפקודת העיריות' _ תיקון סעיף 26ג

 (1) אחרי המלים ״ואמ היתה כאן השכרה״ יבוא ״לתקופה של שנה או יותר״;

 (ג) בסופו יבוא: ״בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב
 בארנונה.״

ן י  יצחק רב
 שר הפנים

ן  יצחק רבי
 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב  ש
 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י־א באב התשנ״ד (19 ביולי 0994; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות הוק 2261,
 מיום ב׳ בניסן התשנ־ד (14 במרס 1994), עמי 401.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ס״ח התשנ״ג, עמי 156.

 חוק הרשויות המקומיות(בחידת ראש הדשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מס׳ 0 ו),
 התשנ״ד-994ד*

 1. בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תיקון סעיף 4
 התשל״ה-1975' -

 (1) ברישה של סעיף קטן(ב) יבוא ״בכפוף לאמור בסעיף קטן(ג)״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף ומעלה וכן קצין משטרה בדרגת רב פקד
 ומעלה, לא יהיו זכאים להיבחר כראש רשות זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור

 100 ימים לפחות לפני יום הבחירות.״

ן י ן יצחק רב  יצחק רבי
 ראש הממשלה שר הפנים

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

יא באב התשנ־ד (19 ביולי 1994): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2250,  נתקבל בכנסת ביום י
 מיום ר בטבת התשנ״ד (20 בדצמבר 1995). עמ׳ 137.

 סיח התשל־ה, עמ׳ 211; התשנ״ג, ענד 114.

 ספר החוקים 1473, כ׳ באב התשנ״ר, 28.7.1994 ו26



 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת בהונה), התשני׳ד-994ו*

 תיקון פקודת 1. בפקודת העיריות', במקום סעיף 24 יבוא:
 העיריות -

 מס׳ 50 ״התחלת בהונה 24. (א) מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות הבריז עליהם במי
 שנבחרו חברי מועצה לפי סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
 התשכ״ה-1965* (להלן - חוק הבחירות), או שנקבעו בחברי המועצה
 בפרוטוקול שנוהל לפי סעיף 66 לחוק הבחירות, יתחילו לכהן 21 ימים לאחר
 יום הבחירות: התקיימו בחירות חוזרות לראשות העיריה לפי סעיף 9(ב) לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
 התשל״ה-51975, יתחילו המועמדים האמורים לכהן 21 ימים לאחר יום

 הבחירות החוזרות.
 (ב) המועצה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 14 ימים מיום התחלת

 כהונתם של חברי המועצה באמור בסעיף קטן(א).״
 תיקון חוק 2. בסעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם}, התשל׳־ה-

1" 1975, במקום ״למחרת יום פרסום תוצאות הבחירות״ יבוא ״21 ימים לאחר יום בחירתו״.  (בחירת״אש^0,
 הרשות וסגניו

 וכהונתם) - מסי ו ז

 החלה על 3. שר הפנים יחיל בצו את הוראות סעיף ו, בהתאמות הנדרשות, על המועצות
 מועצות מקומיות

 ץ המקומיות.

ן ן יצחק רבי  יצחק רבי
 ראש הממשלה שר הפנים

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום י״א באב התשנ״ד (19 ביולי 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2275,
X במאי 1994 עמי 462. 1 1  מיום א׳ בםיון התשנ״ד (

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 י ם־ח התשכ״ה, עמי 248.
 ג ס״ח התשל־ה, עמי 211

2 ספר החוקים s47 ו, , כ׳ באב התשנ״ד994 ו.28.7 6 2 
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