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 חוק לתיקון פקודת החברות (מם׳ 0ו), התשנ״ה-995ו*

 תיקון סעיף 233 1. אחרי סעיף 233(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983', יבוא:

 ״(או) (ו) בית המשפט שהוגשה לו בקשה לפשרה או להסדר כאמור בסעיף קטן(א)

 (להלן - התכנית), רשאי, אם שוכנע כי יהיה בכך כדי לסייע לגיבושה או

 לאישורה של תכנית שמטרתה להבריא את החברה, ליתן צו, לפיו, במשך

 תקופה שלא תעלה על תשעה חודשים, לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בשום

 הליך נגר החברה, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיקבע (להלן - צו

 הקפאת הליכים).

 (2) צו הקפאת הליכים יכול שיינתן במעמד המבקש בלבד, אם שוכנע בית

 המשפט כי נסיבות הענין מצריכות זאת, ובלבד שהודעה על מתן צו הקפאת

 הליכים תפורסם ברבים ותימסר לכל מי שעשוי להיפגע ממנו, הכל כפי שיורה

 בית המשפט.

 (3) מי שנפגע מצו הקפאת הליכים, שניתן במעמד המבקש בלבד, רשאי לפנות

 בית המשפט שנתן אותו בבקשה לבטלו; בית המשפט ידון בבקשות לביטול אם

 הוגשו כאלה, במועד אחד שיקבע ובלבד שהדיון ייערך בתוך 30 ימים מיום מתן

 הצו כאמור.

 (4) בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשת נושה

 לביטול צו הקפאת הליכים גם אם חלף המועד הקבוע בפסקה (3), אם שוכנע

 שמיום שניתן צו הקפאת ההליכים חל שינוי משמעותי בנסיבות, העלול לגרום

 לפגיעה מהותית בזכויותיו של הנושה.

 (א2) ניתן צו הקפאת הליכים, יתיר בית המשפט -

 (1) לבקשת נושה מובטח - לממש נכס המשועבד לו;

 (2) לבקשת נושה שהינו בעל שעבוד צף - לגבשו:

 (3) לבקשת נושה שהינו בעל שעבוד צף שגובש - לממש נכס אחד או יותר
 כאמור;

 והכל אם נוכח כי לא הובטחה הגנה הולמת לזכויותיו של הנושה בנכם, או כי

 אין במימוש השעבוד או בגיבוש השעבוד הצף, כדי לפגוע באפשרות לגבש

 ולאשר את התכנית.

 (א3) התקופה שבה הוקפאו הליכים לפי סעיף זה לא תבוא במנין התקופות

 הקבועות לפי פקודה זו ככל שהקפאת ההליכים נוגעת להן, או במנין התקופות

, אלא אם כן הורה בית המשפט  הקבועות לפי חוק ההתיישנות, התשי״ח-958וג

 אחרת.

 (א4) בסעיפים קטנים (או) עד (א3), ״הליך״ - לרבות הליכים לפי חוק ההוצאה

, אך למעט הליך שביצועו הושלם ערב מתן הצו, אף אם טרם  לפועל, התשב״ז-967וג

 הועברו הכספים שנתקבלו בשלו.־

 * נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן התשנ״ה (5 באפריל 995 ו); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2385, מיום י״ח באדר ב׳ התשנ״ה (20 במרס 1995), עט׳ 405.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761; ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 193.
 2 ס״ת התשי״ח, עמ׳ 112; ס׳׳ח התשל״ח, עמ׳ 51<.

 ג סייח התשב״ז, עמי 116; ם״ח התשנ״ד, עמי 284.
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 2. בסעיף 59(1) לפקודת האגודות השיתופיות", אחרי פסקה (ג) יבוא: תיקון פקודת
י האגודות  י

 ״(ג 1) בית המשפט רשאי לדון בבקשה שהוגשה כאמור בפסקה(ג) ללא תעודה מאת השיתופיות -
 הרשם כאמור באותה פסקה, אם האגודה איננה בהליכי פירוק;״. מט׳ 5

י א ב י ד ל ו ן ד י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר המשפטים

ם י י ו ח ב ן ש מ צ י ו ר ז  ע

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוקי א״י, כרך א׳ עמ׳(ע) 336, (א) 360; ם״ח התשמ״ח, עמ׳ 34.

 חוק הרשות למלחמה בםמיס (תיקון), התשנ״ה-995ד*

 ו. בסעיף ו לחוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח-1988י (להלן - החוק העיקרי),

 בהגדרת ״סמים״, במקום ״באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת״ יבוא ״באישור

 הועדה המיוחדת למלחמה בנגע הסמים של הכנסת; לא הוקמה ועדה כאמור, באישור ועדה

 אחרת שהכנסת תקבע לענין חוק זה״.

 2. במקום סעיף 2 ו לחוק העיקרי יבוא:

 ״מינוי ועדה 2ו. המועצה רשאית למנות מבין חבריה, לנושא שבתחום תפקידיה,

 ועדה קבועה או ועדה לענין מסוים, למנות לה יושב ראש ולאצול לה

 מסמכויותיה, כפי שתקבע; אולם המועצה לא תאצול לועדה שמינתה

 באמור את הסמכויות הבאות:

 (1) הסמכות להתוות את קווי הפעולה של הרשות לפי סעיף 11(1);

 (2) הסמכות לדון ולהכניס שינויים בהצעת התקציב לפי סעיף 11(3)

 רישה.

 תוקף 12א. החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מחמת זה

 בלבד שבזמן קבלתה היה מקומו של חבר המועצה או חבר הועדה פנוי

 מכל סיבה שהיא.״

 3. בסעיף 14 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 14

 (1) כותרת השוליים תהיה: ׳מנהל הרשות, כהונתו וסמכויותיו״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א1) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; השר, בהתייעצות עם

 המועצה ובאישור הממשלה, רשאי לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה,

 לתקופת כהונה נוספת.

 (א2) כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:

 (ו) התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשו־ באמצעות המועצה;

 (2) השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, קבע כי נבצר

 מהמנהל, דרך קבע, למלא את תפקידו;

 * נתקבל בכנסת ביום ה׳ בניסן התשנ״ה(5 באפריל 1995); הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2305, מיום כיח בתשרי התשנ׳׳ה (3 באוקטובר 1994), עמ׳ 10.

 י סייח התשמ״ח, עמ׳ 90.

 תיקון סעיף 1

 התלפת סעיף 12
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 (3) השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, החליט להעבירו

 מכהונתו מטעמים שיפורטו.

 (א3) בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה והמינהלה יהיו למנהל בל

 הסמכויות הדרושות לניהול הרשות ובכלל זה לייצגה ולחתום על הסכמים

 בשמה, למעט הסמכות לחתום על הסכמים בינלאומיים.

 (א4) המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הרשות

 וליפות את כוחו לחתום על כל מסמך בשם הרשות.״

 (3) בסעיף קטן(ב), במקום ״ושישה חברים׳ יבוא ׳ושבעה חברים״, לפני ״שר האוצר״
 יבוא ״השרי׳ ולפני ׳נציגי ציבור״ יבוא ״ושלושה״;

 (4) בסעיף קטן(ג), במקום ״תשע״ יבוא ״שנים עשר״.

, אחרי סעיף קטן(ג)  בסעיף ד לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-21973

 ׳׳(ד) על אף הוראות סעיף קטן(ג) טיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או

 משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו -

 מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.״

, בסופו יבוא:  5. בסעיף 249 לפקודת העיריות5

 ״פעולות לענין (32) לבצע פעולות חינוך ומניעה בנושא הסמים המסוכנים ולפעול למען

 הקמת מוסדות לטיפול בנפגעי סמים ושיקומם, לאחר התייעצות עם

 המשרדים הנוגעים בדבר ועם הרשות למלחמה בסמים.״

.4 
 יבוא:

 צמצום נגע
 הסמים

 בסעיף 2 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-960ו", בסופו יבוא:

 ״(7) הוא נולד כשהוא סובל מתסמונת חסר בסם (סינדרום גמילה).״

, יסומן(א) ואחריו יבוא:  האמור בסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-51968

 ״(ב) שר הבריאות רשאי לאסור בתקנות לכלל העסקים הטעונים רישוי שימוש בשם

 עסק שיש בו משום מתן עידוד או הכשר לשימוש בסם מסוכן.

 לענין סעיף זה -

 ״שימוש בשם עסק״ - לרבות פרסום עסק או ציון שמו על גבי שלט;

 ״סם מסוכן״ - כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-

 1973.״

.6 

 תיקון פקודת
 הסמים

 המסוכנים -
 מסי 5

 תיקון פקודת
 העיריות -

 מם׳ 55

 תיקון חוק
 הנוער - מסי זו

 תיקון חוק
 רישוי עסקים -

1s מס׳ 

 י צ דו ק ר ב י ן

 ראש הממשלה

ס י י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע

 נשיא המדינה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 ס״ח התש״ך, עמי 52.
 ם״ח התשכ״ח, עמי 204.
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