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 חוק עזרה משפטית למדינות חוץ (תיקון), התשנ״ה-1995*

, י  תיקון סעיף 16 1. האמור בסעיף 6ו לחוק עזרה משפטית למדינות חוץ [נוסח משולב], התשל״ז-977ו

 יסומן(ג) ולפניו יבוא:

 ״(א) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, רשאי למנות שופט

 בקיצבה למלא תפקיד של שופט בבית משפט מן הדרגה שבה כיהן לפני שיצא

 לקיצבה, לעשיית כל פעולה על פי חוק זה; במילוי תפקידו יהיו לו הסמכויות

 הנתונות לשופט באותו בית משפט: המינוי יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה, וניתן

 יהיה לשוב ולמנותו לתקופה כאמור.

 (ב) שופט שנתמנה באמור לא יעשה פעולות שנתייחדו לעורך דין לפי חוק לשבת

, כל עוד הוא מכהן בתפקידו.״  עורכי הדין, התשב״א- 961 ו2

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 ן ש מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ד באדר א׳ התשנ״ה (7 בפברואר 1995); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת חוק
 2324 מיום י״א בכסלו התשנ״ה (14 בנובמבר 1994), עמי 120.

 ס״ח התשל״ז, עמי 90.
 ס״ח התשב״א, עמי 178; התשנ״ד, עמי 364.

 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס׳ 12),
 התשנ״ה-995ו*

 תיקון סעיף 13 1. אחרי סעיף 3ו(ה) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-1951 י,

 יבוא:

 ״(0 החלטת הכנסת על נטילת חסינות או זבות תיעשה בהצבעה גלויה.״

ן י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר א׳ התשנ״ה (7 בפברואר 1995); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2217, מיום ב״ד בחשון התשנ״ד (8 בנובמבר 1993), עמ׳ 92.

 ם״ח התשי״א, עמי 228: התשנ״ד, עמי 87.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון מם׳ 21), התשנ״ה-995ו*

, יבוא: הוספת סעיפים י  1. אחרי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-965ו
 45» ו־45ב

 ״פרסום הסכמים 45א. (א) נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות

 שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:

 (ו) בחירת ראש רשות מקומית:

 (2) הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית:

 (3) צירוף חברי מועצה אחרי בינון המועצה:

 (4) מינוי סגן ראש המועצה,

ת נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה  ימסרו הצדדים א

 ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ־48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת

 המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי הענין,

 והמזכיר ימסור אח הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד

 שבו נמסר לו ההסכם.

 (ב) במנין הימים והשעות האמורים בסעיף קטן (א) לא יבואו

 בחשבון ימי מנוחה או שבתון על פי חיקוק.

 סייג להסכם 45ב. (א) מקום שעל פי חוק נתונה סמבות להעביר אדם מתפקידו -

 (ו) במועצה של רשות מקומית;

 (2) בחברה של רשות מקומית;

 (3) בבל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהרשות המקומית

 משתתפת, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו או בהונו,

 לא ייעשה הסבם ולא תינתן התחייבות בענין אי העברתו של אותו אדם
 מתפקידו.

 (ב) לא תינתן ערבות, במישרין או בעקיפין, בכסף, בשווה כסף,

 בשירות או בבל טובת הנאה אחרת, להבטחת ביצוע הסבם או התחייבות

 באמור בסעיף זה, ולא יהיה תוקף לערבות כאמור.״

ן י ב ק ר ח צ ן י י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר הפנים

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת .

 נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר א׳ התשנ״ה (7 בפברואר 1995); הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2298, מיום י״ז באב התשנ״ד (25 ביולי 1994), עמ׳ 586, ובהצעות חוק 2320, מיום ב״ה בכסלו התשנ״ה

 (28 בנובמבר 1994), עמי 126.
 סייח התשכ״ה, עמ׳ 248; התשנ״ד, עמי 241.

 ספר החוקים 505 ו, ט״ו באדר א׳ התשניה, 15.2.1995 127



י 1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת  חוק זביון ינז המלח (תיקוני חקיקה), ה

 בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו , אחרי פרק י׳ יבוא:

 ״פרק י1: החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע״מ

 255א. בפרק זה -

: 2  ״חוק הזכיון״ - חוק זכיון ים המלח, התשב״א-961ו

 ״שטר הזביוך - שטר הזביון שבתוספת לחוק הזכיון:

 ״בעל הזכיון״ - בהגדרתו בשטר הזכיון ולרבות בעל זכיון משנה;

 ״בעל זכיון משנה״ - מי שהוענק לו זכיון משנה על פי סעיף 5 לשטר

 הזביון•,

 ״ים המלח״ - בהגדרתו בשטר הזביון:

 ״קרקעות חכורות״ ו״קרקעות שמורות״ - כהגדרתן בשטר הזביון ועל פי

 גבולותיהן ביום התחילה-,

 ״תוק הוראות השעה״ - חוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה)(הוראות שעה

;  לעבודות מםויימות), התשנ״ד-994ו3

 ״שטח הזכיון״ - כהגדרתו בחוק הוראות השעה-,

 ״יום התחילה״ - ט״ו באדר א׳ התשנ״ה (15 בפברואר 1995).

 255ב. הוראות חוק זה והתקנות לפיו יחולו על בעל הזביון בשטח הזביון,

 בכפוף לחוק הוראות השעה ולהוראות פרק זה.

 255ג. (א) מוסד התכנון ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר שענינה

 הקרקעות החבורות או ים המלח ויאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי

 הוראות חוק הזכיון ושטו־ הזכיון ולממש זכויות על פיהם-, החלטת מוסד

 התכנון תונחה על פי שיקולים תבנוניים הנובעים מהוראות החוק

 והתקנות והוא רשאי להתנות תנאים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע

 פגיעה בסביבה ומפגעים בריאותיים.

 (ב) מוסד תכנון רשאי לסרב לאשר תבנית או בקשה להיתר רק

 כאשר אין בהתנאת תנאים כאמור כדי למנוע פגיעה מהותית בסביבה או

 יצירת מפגעים בריאותיים חמורים; ואולם מוסד התכנון לא יסרב לאשר

 תכנית או בקשה להיתר כאמור אם סירוב ימנע מבעל הזכיון אפשרות

 סבירה לממש את הוראות חוק הזכיון ושטר הזכיון.

 מיזמים תיירותיים 255ד. לענין שטח ים המלח, צפונית לקו רוחב 063, ישקול מוסד תכנון גם

ת צורכיהם של מיזמים תיירותיים. ח א ל מ ם ה ח י ט ש  ב

 255ה. מוסד תכנון ידון ויחליט בתכנית או בבקשה להיתר, שענינן

 הקרקעות השמורות, במגמה לאפשר לבעל הזכיון לפעול על פי הוראות

 חוק הזביון ושטר הזכיון ולממש זכויות על פיהם; החלטת מוסד התכנון

 תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות תוך

 תיקון חוק
 התכנון והבניה -

 מם׳ 41

 סייג להחלת
 הוראות

 סמכות מוסד
 תכנון לענין

 ים המלח
 והקרקעות
 החבורות

 סמכות מוסד
 תכנון לענין

 הקרקעות
 השמורות

 נתקבל בכנסת ביום ר באדר א׳ התשנ״ה (6 בפברואר 1995): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2355, מיום כ״ב בשבט התשנ״ה (23 בינואר 1995), עמי 265.

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ם״ח התשב״א, עמי 130.
 סייח התשנ״ד, עמי 123.
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 שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים בריאותיים

 וסביבתיים.

 255ו. פרקים ח1 ו־ט לא יחולו על בעל הזכיון בשטח הזכיון.

 255ז. (א) ביקש בעל הזביון מרשות הגנים הלאומיים או מרשות

 שמורות הטבע היתר, על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

, לביצוע עבודה בקרקעות  לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב-41992

 שמורות שיועדו או שהוכרזו כגן לאומי או כשמורת טבע, וזו סירבה

 לבקשתו, רשאי בעל הזכיון לערור על ההחלטה לפני ועדת משנה של

 המועצה הארצית שהרכבה - יושב ראש המועצה הארצית ונציגי שר

 התעשיה והמסחר והשר לאיכות הסביבה במועצה הארצית; החלטת

 הוועדה תינתן תוך 50 ימים וכל אחד מהצדדים רשאי לערור עליה לפני

 הממשלה תוך 30 ימים מיום ההחלטה.

 (ב) ועדת המשנה והממשלה ינחו עצמן בהחלטותיהן בדבר האיזון

 הראוי בין מטרות הזביון לבין האפשרות של פגיעה מהותית בערבי טבע

 ונוף.״

, יבוא: תיקון חוק  * 2. אחרי סעיף 3 לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ו5
 רישוי עסקים -

 ״הוראות לענין 3א. (א) בחוק זה - מס׳ 12
 מפעלי ים המלח

 ״בעל הזביון״, ״בעל זכיון משנה״, ״חוק הזכיוך, ״יום התחילה״, ״שטח
 הזביוך ו״שטר הזביוך׳ - כהגדרתם בסעיף 255א לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965;

 ״העבודות״ - בהגדרתן בחוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה)(הוראות שעה
 לעבודות מסוימות), התשנ״ד-1994.

ת העסקים טעוני הרישוי של  (ב) על אף הוראות חוק זה, יראו א

ת עסקי העבודות, כעםקים  בעל הזכיון, הקיימים ביום התחילה, וכן א

 שניתן לגביהם רשיון עסק על פי חוק זה.

 (ג) דין רשיון על פי סעיף קטן(ב) בדין רשיון שניתן על ידי רשות
 הרישוי על פי חוק זה.

 (ד) רשות הרישוי או נותן אישור על פי סעיף 6, רשאים לקבוע

 תנאים מיוחדים לרשיון על פי סעיף קטן(ב); תנאים שייקבעו תוך שלוש

 שנים מיום התחילה, ולגבי עסקי העבודות תוך שש שנים מיום התחילה,

 יראו אותם כתנאים ברשיון.

 (ה) תנאי שייקבע לאחר שלוש או שש השנים האמורות בסעיף

 קטן(ד), לפי הענין, יראו אותו כתנאי נוסף כמשמעותו בסעיף 7.

 (ו) לא יוצא צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 20, נגד בעל הזכיון בענין
 עסק הטעון רישוי בשטח הזכיון אלא אם כן אושרה הוצאתו על ידי

 הממשלה או ועדת שרים מטעמה.״

 אי תחולת
 פרקים ח1 ו־ט

 הוראות לענין
 קבלת היתר

 4 סייח התשנ״ב, עמ׳ 230.

 5 ם״ח התשכ״ח, עמי 204.
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 3. בסעיף 6(ג) לחוק זכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות),

 התשנ״ד-994ו, במקום ״תוך 30 ימים מקבלת המידע הראשוני״ יבוא ״תוך 90 ימים מיום ט״ו

 באדר א׳ התשנ׳־ה (15 בפברואר 1995)״.

 4. סעיף 10 לשטר הזביון שבתוספת לחוק זכיון ים המלח, התשב״א-1961, לא יחול על

 הקרקעות השמורות, ולגביהן, אם פעלה הממשלה להחרמה או לרכישה בדרך של כפיה על

 פי כל דין, יהיה בעל הזכיון זכאי לפיצוי בשל הנזקים שנגרמו.

 תיקון חוק
 הוראות השעה

 סייג לסעיף 10
 בשטר הזכיון

ן י ב ק ר ח צ  י

 שר הפנים
ן י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מם׳ 3), התשנ״ה-1995*

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשב״ז-967ו' (להלן - החוק העיקרי),

 במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) במועצה יהיו שמונה עשר חברים שימנו שר האוצר ושר החינוך, התרבות
 והספורט (להלן - השרים), בהרכב הבא:

 (ו) שבעה נציגים של גופים העוסקים בספורט כדלקמן:

 שני נציגי הועד האולימפי;

 נציג ההתאחדות לספורט בישראל:

 נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

 שלושה נציגי התאחדות או איגוד לספורט, במשמעותם בחוק הספורט.

 התע• ״׳ח-988ו2 (להלן - חוק הספורט), המייצגים את ענפי הספורט

 הגדולים במדינה, שאינם מיוצגים על ידי נציגי הספורט האחרים:

 (2) שבעה עובדי מדינה:

 (3) ארבעה נציגי ציבור, ששניים מהם ימונו על פי המלצת המועצה להשכלה

 גבוהה, מקרב העוסקים בתחום החינוך הגופני במוסדות מוכרים, כמשמעותם

. 3  בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-958ו

 (או) עובדי המדינה ונציגי הציבור שימונו לפי סעיף קטן (א)(2) ו־(3), לא יהיו

 חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט,

 במשמעותם בחוק הספורט.״

 * נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר א׳ התשנ״ה (7 בפברואר 1995)¡ הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2027, מיום י״ד בטבת התשנ״א (31 בדצמבר 1990), עמי 12 ו, ובהצעות חוק 2273, מיום א׳ בסיון

 התשנ״ר (11 במאי 1994), עמי 462.
 י ס״ח התשב״ז, עמי 124; התש״ל, עמי 132.

 2 סייח התשמ״ח, עמי 122; התשג״א, עמי 7ו2.

 ג ס״ח התשי״ח, עמי ו9ו: התשנ״ב, עמי 203.

 130 ספר החוקים 1505, ט״ו באדר א׳ התשנ״ה, 15.2.1995



 2. בסעיף 9 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 9

 (ו) בסעיף קטן (ב), אחרי ״ובאיזה חלקים״ יבוא ״הבל בכפוף להוראות סעיפים

 קטנים (בו) ו־(ב2)״.

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(בו) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן(א), תקצה המועצה

 מדי שנה -

ות יסוד בספורט ובמטרות  (ו) סכום שתקבע לחלוקה כתמיכה בתשתי

 נוספות באמור בסעיף קטן(א);

 (2) סכום שתקבע לחלוקה להתאתדויות ספורט ולאיגודי ספורט, בהתאם

 לאמות מידה שייקבעו לענין זה;

 (3) סכום שתקבע לחלוקה לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט,

 כמשמעותם בחוק הספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה;

 הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות ולמועדונים, ואולם

 רשאי גוף באמור לבקש בי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת:

 (4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, בתמיכה בספורט

 נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו

 לענין זה: הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט

 ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה

 לגביו באמצעות ארגון ספורט;

 (5) 15% מהסכום שנקבע לפי פסקה (3) לחלוקה לאגודות ספורט

 ולמועדוני ספורט המסונפים לארגוני ספורט, יועברו לארגוני הספורט

 שאליהם מסונפים האגודות והמועדונים, למימון הוצאות הארגונים.

 (ב2) שר החינוך, התרבות והספורט(להלן - השר), בהתייעצות עם המועצה,
 ימנה ועדה ציבורית שתקבע, באישור השר והמועצה, אמות מידה לחלוקת
 הסכומים לפי פסקאות (2), (3) ו־(4) של סעיף קטן (בו); אמות המידה לענין
 פסקאות (2) ו־(3) של סעיף קטן(בו) ייקבעו, בין השאר, בשים לב לשיקולים
 חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי ובפעולות ספורט באזורי
 עדיפות לאומית, וכן בשים לב להישגיות בספורט: הועדה הציבורית, באישור
ת התקציב, ע צ  השר והמועצה, רשאית, אחת לשנה, סמוך למועד הגשת ה

ת אמות המידה: אמות המידה יפורסמו ברשומות.״  לשנות א

 3. על אף האמור בסעיף 9(ב1)(3) ו־(4) לחוק העיקרי, בנוסחם בחוק זה, בתקופה של שתי הוראת שעה

 עונות ספורט מלאות, שתחילתן ביום ר באלול התשנ״ה (ו בספטמבר 1995), סכום המיועד

 לאגודת ספורט או למועדון ספורט החייב כספים, או שנטען לגביו שהוא חייב כספים, לארגון
 ספורט, יועבר ישירות, בולו או חלקו, לאגודה או למועדון כאמור, רק אם אישר זאת שר

 החינוך, התרבות והספורט, או מי שהוא מינה לבך.״

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ ן א י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר החינוך, התרבות והספורט

ס י י ח ו ב ן ש מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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