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 חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית
 ההאשמית, התשנ״ה-995ו*

 1. חוק זה מטרתו ליישם את חוזה השלום, שנחתם בין מדינת ישראל לבין הממלכה
 הירדנית ההאשמית ביום כ״א בחשון התשנ״ה (26 באוקטובר 1994) והמסמכים שנלוו אליו1

 (להלן - חוזה השלום).

 2. רואים את חוזה השלום בבר־תוקף לכל דבר וענין.

 3. (א) באזורים שבתחום הממלכה הירדנית ההאשמית (להלן - ירדן), המתוארים
̂\ לנספח 1 לחוזה השלום (להלן - האזורים), ואשר נקבע לגביהם  בתוספת \1 ובתוספת 
 משטר מיוחד, כמפורט בסעיף 3 ובנספחים 1(ב) ו־1(ג) לחוזה השלום, יחולו דיני ישראל על
 מעשה, מחדל או פעולה אחרת, שעשה תושב ישראל, לרבות תאגיד, או אדם אחר שנכנס

 לאזורים מתחום ישראל, והכל בהתאם לאמור בחוזה השלום.

 (ב) למשטרת ישראל יהיו באזורים, לגבי מי שנזכר בסעיף קטן(א), כל הסמכויות
 הנתונות לה על פי דין, לרבות לצורך עריכת פעולות חקירה או מעצר.

 (ג) כל רשות המוסמכת על פי דין בישראל, רשאית להפעיל באזורים את סמכותה
 לגבי מי שנזכר בסעיף קטן(א).

 (ד) על אף האמור בכל דין, רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות הוראות בכל הנוגע
 ליציאה מישראל לאזורים ולכניסה מהאזורים לישראל.

 (ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יעביר אדם זכות במקרקעין באזורים למי
 שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהרשויות המוסמכות

 בירדן, ובדרך שתיקבע.

 (ו) הוראותיהם של כל חוק של מסים, כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי
 ידיעות בין רשויות המס), התשב״ז-21967, ושל החוקים המפורטים בתוספת, יחולו על
 פעילות באזורים לגבי מי שנזכר בסעיף קטן(א), לרבות על אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א
 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], כאילו נעשתה בישראל; שר האוצר רשאי, באישור ועדת
 הכספים של הכנסת לקבוע בצו, סוגי פעולות, עוסקים, נישומים או הכנסות, שלגביהם לא
 יחולו ההוראות האמורות, כולן או מקצתן, או שיחולו בסייגים ובתיאומים וכן הוראות

 למניעת כפל מס; שר האוצר רשאי בצו, באישור כאמור, לשנות את התוספת.

 (ז) שר העבודה והרווחה יקבע בצו, לגבי מי שנזכר בסעיף קטן(א), זכויות וחובות
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-968וג, ובאישור שר הבריאות - גם לפי

.  חוק מס מקביל, התשל״ג-3ד9ו4, וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994־

 מטרת החוק

 תוקפו של
 חתה השלום

 הדין באזורים
 שבתחום ירדן

 שהוחל עליהם
 י משטר מיוחד

 בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-970ו6 -

 (ו) בסעיף 1, אחרי הגדרת ״האזור״ יבוא:

 ״״האזורים״ - כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין
 הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ״ה-1995;״;

.4 

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באדר אי התשנ״ה (1 בפברואר 1995); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2351, מיום כ״ב בשבט התשנ״ה (23 בינואר 1995), עמי 252.

 כתבי אמנה 1069, ברך 32, עמי 271.
 ס״ח התשב״ז, עמי 136.
 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

 ם״ח התשל״ג, עמי 88.
 ס״ח התשנ״ד, עמי 156.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 15, עמ׳ 320.

 תיקון פקודת
 ביטוח רבב

 מנועי - מם׳ ו
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 (2) בסעיף 3(ג), אחרי ״בשטחי עזה ויריחו״ יבוא ״או באזורים״.

 5. בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרבים, התשל״ה-5ד19ד - תיקון חוק
 פיצויים לנפגעי

 (1) בסעיף 1, בסופו יבוא: תאונות דרכים -

 ״״האזורים״ - כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין
 הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ״ה-995ו״;

 (2) בסעיפים 2(א1) ו־12(ד) ו־(ה), אחרי ״בשטחי עזה ויריחו״ יבוא ״או באזורים״.

 6. (א) על אף האמור בחוק נכסי נפקדים, התש״י-81950, החל ביום ז׳ בכסלו התשנ״ה אי-תחולה
 (10 בנובמבר 1994), לא יהא נכס לנכס נפקד בשל כך בלבד שבעל זכות בו היה אזרח או נתין

 של ירדן, או נמצא בירדן לאחר המועד האמור.

 (ב) אין בהוראת סעיף קטן(א) כדי לשנות את מעמדו של נכס שהיה לנכס נפקד לפי
 החוק האמור לפני המועד הנקוב בסעיף קטן(א).

 7. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע ביצוע ותקנות
 לביצועו.

 8. תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בכסלו התשנ״ה (10 בנובמבר 1994). תחילה

 תוספת

 (סעיף 3(0)

 חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-1978'.

 חוק ניירות ערך, התשב״ח-968ו°'.

 יצחק רבין
 ראש הממשלה

יס י  עזר ויצמן שבח ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 7 ם״ח התשל״ה, עמי 234.

 8 סייח התש״י, עמי 86.

 י סייח התשל״ח, עמ׳ 108.
1 ס״ח התשב״ח, עמ׳ 234. 0 

 חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון), התשנ״ה-1995*

(להלן - החוק העיקרי), בסופו תיקון סעיף 1  1. בסעיף 1 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש״ך-1960י
 יבוא:

 ״״המועצה״ - מועצת מקרקעי ישראל שהוקמה לפי חוק זה;

 ״קק״ל״ - קרן קיימת לישראל;

 ״השר״ - שר הבינוי והשיכון-,

 ״השרים״ - שר הבינוי והשיכון ושר האוצר.״

 נתקבל בכנסת ביום ל׳ בשבט התשנ״ה (31 בינואר 1995); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2336, מיום ט׳ בטבת התשנ״ה (12 בדצמבר 994 ו), עמי 178.

 סייח התש״ך, עמי 57.
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 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2(ב) לחוק העיקרי, במקום ״לשר החקלאות, והסמכויות של שר לענין החוק
 האמור נתונות לשר החקלאות״ יבוא ״לשר, ונתונות לו הסמכויות של שר לענין החוק

 האמור״.

 הוספת סעיפים 3. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:
 4א עד 4יד

 ״הרכב המועצה 4א. (א) במועצה יכהנו השר, שיהיה היושב ראש, וכן חברים שמספרם
 לא יפחת משמונה עשר ולא יעלה על עשרים וארבעה, שתמנה הממשלה,

 לפי הצעת השרים, כמפורט להלן:
 (1) מחצית מחברי המועצה יהיו מטעם הממשלה, ומחציתם

 יהיו מטעם קק״ל ועל פי הצעתה:

 (2) (א) לפחות מחצית מן החברים מטעם הממשלה יהיו
 עובדי מדינה, בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה
 הנוגעים לענין, ויתרתם יהיו אנשי אקדמיה ונציגי

 ציבור;

 (ב) החברים מטעם קק״ל יהיו חברי דירקטוריון, עובדי
 קק״ל או אנשי אקדמיה; כן רשאית קק״ל להציע נציג אחד

 מטעם הסוכנות היהודית:

 (3) חברי המועצה שהם בעלי תפקידים שלא בשירות המדינה
 או בשירות קק״ל, ושבתפקידיהם אלה יש להם ענין במדיניות
 הקרקעית(להלן - בעל ענין במדיניות הקרקעית), לא יהוו יותר
 משליש ממספר חברי המועצה, ומהם לא יותר ממחצית יהיו

 בעלי תפקידים במגזר החקלאי.

 (ב) לממשלה יימסרו פרטים לגבי כישוריהם של המועמדים, לרבות
 קורות חייהם, השכלתם, עיסוקיהם בעבר ובהווה, נסיונם וכל פרט אחר

 שהינו מהותי ונוגע לענין;

 (ג) השר, באישור המועצה, ימנה ממלא מקום ליושב ראש המועצה
 מקרב הבריה.

 (ד) הודעה על מינוי חברי המועצה תפורסם ברשומות.

 תקופת כהונה 4ב. (א) תקופת כהונתו של חבר המועצה היא בת ארבע שנים.

 (ב) חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה, ניתן למנותו לתקופות
 כהונה נוספות, ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

 סייגים למינוי 4ג. לא יתמנה אדם חבר המועצה אם נתקיים בו אחד מאלה:

 (ו) הוא איננו אזרח ישראלי;

 (2) תוך שבע השנים שקדמו למינויו הורשע בעבירה שלדעת
 היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון-,

 (3) תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בפסקה (2);

 (4) הוא פושט רגל או חייב שהוכרז בידי ראש ההוצאה לפועל
 כחייב מוגבל באמצעים;

 (5) הוא מנהל או בעל שליטה, במישרין או בעקיפין, בגוף הנמצא
 בהליכי פירוק שלא מרצון;

 2 ו ו ספר החוקים 1503, י• באדר א׳ התשנ״ה, 995 ו.0.2ו



 (6) הוא בעל זיקה אישית או פוליטית לשר משרי הממשלה, ואולם
 בעל זיקה באמור יובל להתמנות בחבר המועצה אם ועדה שמינתה
 הממשלה, לענין זה, מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי
 סמכותה של המועצה או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות
 מיוחדת אחרת לכהונה; לעניין זה, ״בעל זיקה אישית״ - בן זוג, אח,

 הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

 פקיעת כהוגה 4ד. (א) חבר המועצה יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו באחת
 מאלה:

 (ו) התפטר מחברותו במועצה במסירת כתב התפטרות ליושב
 ראש המועצה; התפטרותו תיכנס לתוקפה בתום 48 שעות

 ממועד מסירת כתב ההתפטרות;

 (2) הורשע בפסק דין סופי בעבירה שלדעת היועץ המשפטי
 לממשלה יש עמה קלון;

 (3) הוכרז פושט רגל, או הוכרז בידי ראש ההוצאה לפועל
 בחייב מוגבל באמצעים;

 (4) גוף שהוא מנהלו או בעל שליטה בו, במישרין או בעקיפין,
 מצוי בהליכי פירוק שלא מרצון:

 (5) נבצר ממנו למלא דרך קבע את תפקידיו והממשלה ביטלה
 את מינויו;

 (6) נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מחמש
 ישיבות תוך שנה, ויושב ראש המועצה קבע בהודעה למועצה,
 לאחר בירור עם החבר הנעדר, שלא היתה סיבה מוצדקת

 להיעדרות;

 (7) חדל להיות אזרח ישראלי;

 (8) אם הוא חבר המועצה כעובד המדינה או כחבר
 בדירקטוריון קק״ל או כעובד קק״ל, פרש משירות המדינה או

 קק״ל, או חדל להיות חבר בדירקטוריון קק״ל.

 (ב) חבר מועצה שחדל למלא אותו תפקיד שמילא בעת מינויו
 בחבר המועצה או שהנסיבות שבשלהן נבחר לתפקידו השתנו באופן
 מהותי, רשאית הממשלה, על פי הצעת השרים או על פי הצעת קק״ל, לפי

 הענין, להחליפו באחר.

 (ג) הוגש נגד חבר המועצה אישום פלילי בשל עבירה שלדעת
 היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון - ישעה אותו יושב ראש המועצה
 מכהונתו; תקופת ההשעיה תסתיים לא יאוחר מיום הכרעת דינו בפסק דין

 סופי.

 מינוי חליף 4ה. (א) חבר מועצה שנפטר, או שחדל לכהן לפי סעיף 4ד, תמנה

 הממשלה אדם אחר, בדרך שבה מונה אותו חבר לפי סעיף 4א.

 (ב) חבר המועצה שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידו,
 לרבות מי שהושעה לפי סעיף 4ד(ג), רשאית הממשלה למנות לו ממלא

 מקום, בדרך שבה מונה אותו חבר לפי סעיף 4א, עד שובו לתפקידו.
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 4ו. (א) חבר המועצה, או תאגיד שהוא בעל ענין בו, לא יתקשר עם
 המינהל ולא ייצג את מי שהתקשר עם המינהל בעסקה או בסוגי עסקאות,
 למעט עסקה שאינה בעלת אופי מסחרי, זולת אם התירה המועצה את סוג
 העסקאות או התירה ועדת המשנה לביקורת של המועצה את העסקה

 המסוימת, מנימוקים שיירשמו.

 איסור עסקאות
 עם המינהל

 (ב) בסעיף זה ובסעיף 4ז, ״בעל עניך במשמעותו בחוק ניירות
 ערך, התשכ״ח-968ו2.

 4ז. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 4ו, חבר מועצה המשתתף בישיבת
 המועצה אשר דנה בנושא שיש או שעלול להיות לו או לתאגיד שהוא בעל
 ענין בו, במישרין או בעקיפין, ענין אישי בו, יודיע על בר למועצה לפני

 תחילת הדיון ולא ישתתף בדיון ובהצבעה באותו נושא.

 4ח. (א) המועצה תקבע את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה בבל שלא
 נקבעו לפי חוק זה.

 (ב) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה, ויקבע את מועדן,
 מקומן וסדר יומן, בכפוף להוראות חוק זה.

 (ג) שליש מחברי המועצה, ובהם היושב ראש או ממלא מקומו, יהוו
 מנין חוקי בישיבות המועצה ובעת קבלת החלטותיה, ובלבד שרוב

 הנוכחים אינם בעלי ענין במדיניות הקרקעית.

 (ד) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות בהצבעה.

 (ה) על פי דרישה של השר או של שליש מחברי המועצה, תדון
 המועצה מחדש בבל נושא שהחליטה בו, אולם דיון באמור לפי דרישת

 השר לא ייערך לפני שחלף חודש לפחות מיום קבלת ההחלטה.

 4ט. (א) ישיבות המועצה יתקיימו באופן קבוע לפחות אחת לשלושה
 חודשים ולא פחות משש ישיבות בשנה-, השר רשאי לקבוע ישיבות שלא
 מן המניין, בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שההודעה על כינוס המועצה
 נמסרה לחברי המועצה לפחות 3 ימים מראש, זולת אם נדרש לכנםה תוך

 זמן קצר יותר בשל דחיפות הענין.

 (ב) השר יקבע ישיבה שלא מן המנין אם דרשו זאת לפחות שליש
 מחברי המועצה; נדרש כינוס המועצה על פי סעיף קטן זה, תתכנס
 המועצה לישיבה תוך תקופה שלא תעלה על 14 ימים מיום הדרישה, זולת
 אם נדרש לכנסה תוך זמן קצר יותר בשל דחיפות הענין-, בישיבה
 שהתכנסה לפי סעיף קטן זה תדון המועצה רק בנושאים המפורטים

 בדרישה.

 4י. (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדות קבועות כלהלן: ועדה לעניני
 קרקע עירונית, ועדה לעניני קרקע חקלאית, ועדת תקציב וועדת ביקורת,

 ובן רשאית היא למנות ועדות נוספות, קבועות או לענין מסוים.

 (ב) החלטותיה של ועדה יהיו בבחינת המלצות למועצה, זולת אם
 החליטה המועצה לאצול מסמכויותיה לועדה.

 חובת גילוי
 זיקה בעסקה

 סדרי נוהל

 ישיבות המועצה

 2 ם״ח התשב״ח, עמי 127.
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 (ג) יושב ראש ועדה לא יהיה בעל ענין במדיניות הקרקעית
 שבתחום טיפולה של הועדה, וחברי הועדה שהם בעלי ענין באמור לא

 יהוו יותר משליש ממספר חבריה.

 (ד) ועדה תקבע את דרבי עבודתה כבל שלא נקבעו לפי חוק זה.

 4יא. ממלא מקום יושב ראש המועצה ימלא את תפקידי יושב ראש
 המועצה בהתקיים אחד מאלה:

 (ו) יושב ראש המועצה נעדר או שנבצר ממנו למלא את
 תפקידו;

 (2) ממלא המקום נתבקש לכך בכתב על ידי יושב ראש
 המועצה.

 4יב. המועצה תדון, אחת לשנה, בפרקים על המינהל בדו״ח מבקר
 המדינה ותיתן דעתה על המלצות המבקר.

 4יג. החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה, שיש לציבור ענין בה
 תפורסם ברשומות, אולם תחילת תוקפה לא תהיה מותנית בפרסומה אלא

 אם כן נקבע אחרת בהחלטה.

 4יד. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת
 שנתפנה מקומו של חבר המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך

 כהונתו.

 ממלא מקום
 היושב ראש

 דיון בדו״ח
 מבקר המדינה

 פרסום החלטות

 תוקף פעולות

 4. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום ״שר האוצר ושר החקלאות״ יבוא ״השרים״ ובסופו תיקון סעיף 7
 יבוא ״לרבות בדבר כללים לעבודת המועצה וועדותיה ככל שלא נקבעו בחוק זה״.

 5. חבר המועצה שמונה לפני תחילתו של חוק זה יחדל לכהן בתום שנתיים מיום הוראות מערר
 תחילתו, זולת אם מונה מחדש לפי חוק זה, ובלבד שלא ימונה מחדש מי שכיהן לפני כן

 ברציפות כחבר המועצה 2 ו שנים או יותר.

ר ז ע י אל ־ ן ן פואד ב מי י  בנ
 שר הבינוי והשיכון

 יצחק רבין
 ראש הממשלה

ייס  שבח ו
 יושב ראש הכנסת

 עזר ויצמן
 נשיא המדינה
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 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 98), התשנ״ה-995ו*

, אחרי סעיף 95 יבוא:  בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-968וי

 95א. (א) על אף האמור בסעיף 94(א), מבוטחת לפי פרק ב׳ ואשת מבוטח
 לפי פרק ב׳ שקיבלה לאימוץ ילד עד גיל 10 ובן מבוטח לפי פרק ב׳ שהוא
 לבדו אימץ ילד באמור, יהיו זכאים למענק לידה לפי סימן זה, ובלבד -

 (1) שניתנה הודעה לפקיד סעד כאמור בסעיף 6 לחוק אימוץ
 ילדים, התשמ״א-981 ו2;

 (2) שלא יינתן מענק לידה אם הילד המאומץ הוא ילדו של בן
 זוגו של המאמץ.

 (ב) לענין חישוב מענק הלידה באמור בסעיף 94ד, יראו באילו יום
 הלידה של הילד המאומץ הוא היום שבו ניתנה הודעה לפקיד הסעד

 כאמור בסעיף קטן(א).״

 הוספת סעיף 95א .1.

 ״מענק לידה
 להורה מאמץ

 אורה נמיר
 שרת העבודה והרווחה

 שבח וייס
 יושב ראש הכנסת

 יצחק רבין
 ראש הממשלה

 עזר ויצמן
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ל׳ בשבט התשנ״ה (31 בינואר 1993); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2315 מיום י״ט בחשון התשנ׳׳ה (24 באוקטובר 1994), עמ׳ 78.

 סייח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ה, עמי 3.
 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 293.
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