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 חוק שידות לאומי(תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)(תיקון),
 התשנ״ט-1999*

(להלן -  ו. בחוק שירות לאומי(תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ״ח-998וי
 החוק העיקרי), בסעיף ו, בהגדרה ״מתנדב בשירות לאומי״, אחרי ״התשנ״ה-995ו״ יבוא

 ״(להלן - חוק הביטוח הלאומי)״ ואחריה יבוא:

 ״״מתנדב בשנת שירות״ - מי שמשרת בהתנדבות בשנת שירות באמור בפסקה (4)
 להגדרה ילד שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי-,״.

 2. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

 3. (א) מתנדב בשירות לאומי ומתנדב בשנת שירות זכאים להנחה או
 לפטור מדמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה הציבורית, בקווי
 שירות כפי שקבע שר התחבורה לגבי חיילות או חיילים, לפי הענין

 (להלן - תחבורה ציבורית).

 (ב) שר האוצר יתקשר בהסכמים עם הגופים המפעילים את
 התחבורה הציבורית למימון הפטור או ההנחה מדמי נסיעה הניתנים לפי

 סעיף זה.״

 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום ״שר התחבורה ממונה״ יבוא ״שר
 האוצר ושר התחבורה ממונים״ ובמקום ״והוא רשאי״ יבוא ״והם רשאים״.

 ״פטור מדמי
 נסיעה

 תיקון סעיף ו

 החלפת סעיף ג

 תיקון סעיף 5

ו ה י תנ ן נ מי י  בנ
 שר האוצר

 שאול יהלום
 שר התחבורה

הו ישי  אלי
 שר העבודה והרווחה

הו י תנ ן נ מי י  בנ
 דאש הממשלה

ן כו  דן תי
 יושב ראש הכנסת

 עזר ויצמן
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום י׳ בטבת התשנ״ט(29 בדצמבר 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2648, מיום ב״ו בתשרי התשנ״ח (27 באוקטובר 1997), עמי 12.

 סייח התשנ״ח, עמ׳ 300.

 חוק הדרבים (שילוט)(תיקון מס׳ 4), התשנ״ט-999ו*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3 -  בחוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו-966וי

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״, ובו, אחרי ״ליתן היתר״ יבוא ״לענין סעיף 5(ו) עד (4)״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) הסמכות ליתן היתר לענין סעיף 5(5) היא של ועדת היתרים, שחבריה

 הם:

 (ו) נציג שר התשתיות הלאומיות, והוא יהיה היושב ראש:

 ו.

 נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשנ״ט (28 בדצמבר 998ו); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2703, מיום י׳׳ח באדר התשנ״ח (16 במרס 1998), עמי 312.

 סייח התשב״ו, עמי 6; התשנ״ז, עמי 140.

 תיקון סעיף 3

 44 ספר החוקים 1697, י״ט בטבת התשנ״ט, 7.1.1999



 (2) נציג השר לאיכות הסביבה;

 (3) נציג שר התחבורה;

 (4) נציג שר הפנים-,

 (5) נציג השר לבטחון הפנים:

 (6) שני נציגים של גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה,
 שימונו על ידי השר לאיכות הסביבה.״

 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום פסקה (5) יבוא: תיקון סעיף 4

 ״(5) נציג השר לבטחון הפנים.״

 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: תיקון סעיף 5

 ״(5) שמו וסמלו של נותן החסות לניקיון ולטיפוח של קטע מסוים של דרך
 בין־עירונית ושל צדיו, ובן סיסמה אחידה שתקבע ועדת ההיתרים באמור בסעיף

 3(ב)."

 4. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 6א
 ״היתר לענין 6א. (א) לענין סעיף 5(5), שר התשתיות הלאומיות יחד עם השר

ח לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו תנאים למתן ו פ י ט ז ו ו י ק י  נ

 היתר, שיש לקיימם לפני מתן ההיתר או בתקופת תוקפו; בתקנות לפי סעיף
 זה רשאים השרים לקבוע, בין היתר -

 (ו) אורכים מזעריים של קטעי דרך בין־עירונית, שלגביהם
 תינתן החסות לניקיון ולטיפוח: קביעה לפי פסקה זו יכול

 שתהיה כללית או לגבי דרכים מסוימות:

 (2) קביעת דרכים להתקשרות עם נותני חסות;

 (3) החובות שיחולו על נותן החסות לענין הניקיון והטיפוח
 של קטע הדרך ושל צדיו, לרבות דרכי הטיפוח.

 (ב) הרשות רשאית לאשר לנותן חסות לבצע פעולות, לרבות הצבת
 מיתקנים, הקשורות לטיפוח קטע הדרך הבין־עירונית וצדיו, אף אם אינן

 בלולות בחובות שנקבעו לפי סעיף קטן(אץ3).

 (ג) הוראות סעיף זה יחולו נוסף על הוראות סעיף 15.

 (ד) לענין סעיף 5(5) וסעיף זה -

 ״ניקיון וטיפוח״ - למעט תחזוקת הדרך;•

 ״קטע דרך בין־עירונית וצריו״ - לרבות המיתקנים שעליהם.״

 5. בסעיף 5ו לחוק העיקרי - תיקון סעיף 15

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו, במקום ״שר הבינוי והשיכון״ יבוא ״שר התשתיות
 הלאומיות״, ואחרי ״ואופן התקנתם״ יבוא ״תקנות לענין מרחקים מזעריים בין

 שלטים״-,

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:
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 "ו,
 תקנות

 ״(ב) תקנות לענין מרחקים מזעריים בין שלטים, מיקומם וגודלם, יותקנו
 בהתייעצות עם שר התחבורה.״

 חובת התקנת 6. תקנות ראשונות לפי סעיף 6א לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יובאו לאישור

 ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

הו רפאל איתן אריאל שרון י תנ ן נ מי י  בנ
 ראש הממשלה השר לאיכות הסביבה שר התשתיות הלאומיות

ן כו יצמן דן תי  עזר ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 סגן בשכר
 בכהונת סגן או

 שני סגנים
 ללא שכר

 חוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש הדשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מם׳ 9 ו),
 התשנ״ט-999ו*

,  1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-975וי
 אחרי סעיף 5ו יבוא:

ת 15א. (א) על אף הוראות סעיפים 14 ו־5ו או כל דין אחר, ברשות נ ו ה ת כ ר מ ה » 
 מקומית שמספר תושביה עולה על 100,000 תושבים ניתן להמיר כהונת סגן
 ראש רשות הזכאי לקבל שבר לפי הוראות סעיף 129 לפקודת העיריות
 (להלן - סגן בשכר), בכהונה של סגן או של שני סגנים שלא יהיו זכאים

 לקבל שכר (להלן - סגן ללא שכר), ויחולו הוראות אלה -

 (1) כהונת סגן בשכר שנבחר לפי הוראות סעיף 4ו, תומר לפי
 הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה;

 (2) כהונת סגן בשכר שנבחר לפי הוראות סעיף 15, תומר
 בהחלטת המועצה בדרך האמורה בסעיף 26;

 הוחלט באמור בפסקאות(1) או(2) ייבחרו הסגן או הסגנים בדרך האמורה
 בסעיפים 14 או 26, לפי הענין.

 (ב) המספר המרבי של הסגנים בשכר שניתן להמיר את כהונתם
 בכהונת סגן או סגנים ללא שכר, לא יעלה על שלושה.

 (ג) סגן ללא שבר המכהן כתוצאה מהמרת כהונה של סגן בשכר לפי
 הוראות סעיף קטן (א), יכול שיוחלף, פעם אחת" בלבד במשך כהונת

 המועצה כלהלן -

 (ו) לענין סגן שנבחר לפי הוראות סעיף 14 - ייבחר מחליפו
 לפי הצעת ראש הרשות באישור המועצה ברוב חבריה;

 (2) לענין סגן שנבחר לפי הוראות סעיף 26 - ייבחר מחליפו
 לפי החלטת המועצה בדרך האמורה בסעיף 26.

 נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשנ״ט (28 בדצמבר 1998): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2775, מיום י״ח בכסלו התשנ״ט (7 בדצמבר 1998), עמי 198.

 ם״ת התשל״ה, עמי 211; התשנ״ח, עמי 314.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 הוספת סעיף 5וא
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 (ד) הומרה כהונת סגן בשכר בכהונת סגן או שני םגנימ ללא שכר,
 לא תומר כהונת כל אחד מהמ חזרה בכהונת סגן בשכר בתקופת כהונתה

 של המועצה.

 (ה) העלויות הנובעות מהמרת כהונת סגן בשכר בכהונת סגן ללא
 שכר לא יעלו על 25% מעלות כהונתו של סגן בשכר.

 (ו) בסעיף זה, ״שכר״ - ״שכר ותנאי שירות״ כהגדרתו בסעיף 129
 לפקודת העיריות.״

הו סויסה הו אלי י תנ ן נ מי י  בנ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן כו  עזר ויצמן דן תי
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה),
 התשנ״ט-1999*

 1. מטרתו של חוק זה לקבוע תקופה קצובה של חמש שנים, שבה לא יתבצעו סוגים של מטרת החוק
 התערבות גנטית בבני אדם, לשם בחינת ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים

 והמדעיים •של סוגי התערבות אלה והשלכותיהם על כבוד האדם.

 2. בחוק זה - הגדרות

 ״ועדה מייעצת״ - ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים
 רפואיים בבני אדם), התשמ״א-980וי;

 ״שיבוט אדם״ - יצירה של אדם שלם, הזהה מבחינה גנטית כרומוזומלית באופן מוחלט
;(cloning human being) לאחר, אדם או עובר, חי או מת 

 ״תא רביה״ - תא זרע או ביצית של אדם:

 ״השר״ - שר הבריאות.

 3. במשך תקופת תוקפו של חוק זה לא יעשה אדם כל פעולה של התערבות בתאי אדם
 )שמטרתה אחת מאלה:

 (1) שיבוט אדם:

 (2) לגרום ליצירת אדם על ידי שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע
.(germ line gene therapy) 

 4. הועדה המייעצת תעקוב אחר התפתחות הרפואה, המדע והביוטכנולוגיה בתחום
 הניסויים הגנטיים בבני אדם, תגיש על בך לשר דין וחשבון מדי שנה, תייעץ לשר בענינים

 אלה, וכן תמליץ לשר בענין תוקף האיסורים הקבועים בסעיף 3.

 5. (א) על אף הוראות סעיף 3, רשאי השר, אם מצא בי אין בכך כדי לפגוע בכבוד
 האדם, בהמלצת הועדה המייעצת ובתנאים שיקבע, להתיר בתקנות עשייתם של סוגי

 התערבות גנטית האסורים לפי סעיף 3(2).

 התערבות גנטית
 אסורה

 ועדה מייעצת

 התרת התערבות
 גנטית מסוימת
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 (ב) עשיית פעולת התערבות גנטית שהותרה לפי סעיף קטן(א) טעונה קבלת היתר
 מראש, בתנאים שייקבעו.

 (ג) בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר,
 את דרבי הפיקוח על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח.

 6. העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים:

 (ו) עובר על הוראות סעיף 3(ו);

 (2) עובר על הוראות סעיף 3(2) אלא אם בן פעל בדין על פי היתר שניתן לו לפי
 סעיף 5.

 הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות בל דין ולא לגרוע מהן.

 חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום פרסומו.

 השר ממונה על ביצוע חוק זה.

.7 

.8 

.9 

 עונשין

 שמירת דינים

 תוקף

 ביצוע

 יהושע מצא
 שר הבריאות

הו י תנ ן נ ימי  בנ
 ראש הממשלה

ן כו  דן תי
 יושב ראש הכנסת

 עזר ויצמן
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום י׳ בטבת התשנ״ט(29 בדצמבר 998 ו): הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 2741, מיום כ״ו בתמוז התשנ״ח (20 ביולי 1998), עמי 482.

 י ק״ת התשמ״א, עמי 292.

 חוק לתיקון פקודת העיריות (מסי 69), התשנ״ס-999ו*

 הוספת סעיף 49וו ו. בפקודת העיריות', אחרי סעיף 49וה יבוא:

 ״ועדת בטיחות 49וו. (א) המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכים שתפקידה ליזום

 בדרכים ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרבים-, הועדה תגיש

 לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות.

 (ב) חברי הועדה יהיו -

 (ו) ראש העיריה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא
 יהיה היושב ראש:

 (2) מהנדס העיר ומנהל אגף החינוך, או מי שכל אחד מהם
 הסמיכו, מבין עובדי העיריה, לענין זה:

 נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשנ״ט (28 בדצמבר 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2744, מיום ד׳ באב התשנ״ח (27 ביולי 1998), עמי 538.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; סייח התשנ״ח, עמי 109 ועמי 336.
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 (3) חברי מועצה או בעלי תפקידים אחרים בעיריה, כפי
 שיקבע ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן(ג);

 (4) נציג שר התחבורה, שימנה שר התחבורה;

 (5) נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים, ונציגי השכונות
 המצויות בתחום העיריה, כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף

 להוראות סעיף קטן(ג);

 (6) נציג השר לבטחון הפנים שימנה מפקד המרחב שבתחום
 סמכותו נמצאת העיר.

 (ג) מספר חברי הועדה יהיה כלהלן:

 (ו) בעיריה שמספר תושביה אינו עולה על 30,000 - 9;

 (2) בעיריה שמספר תושביה עולה על 30,000 אך אינו עולה
 על 100,000 - 2ו;

 (3) בעיריה שמספר תושביה עולה על 100,000 - 15.״

הו אליהו סויסה י תנ ן נ ימי  בנ
 ראש הממשלה שר הפנים

ן כו  עזר ויצמן דן תי
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה)(תיקון), התשנ״ט-999ו*

, אחרי סעיף ו יבוא: הוספת סעיף 2 -997 ו י ״ז סת (הוראת שעה), התשנ יה מהכנ ז י ו רי טלו דו  1. בחוק שי

 ״הארכת תוקף 2. (א) הוראות סעיף ו(א) יחולו גם בשנים 1999 ו־2000 (להלן - תקופת

 ההארכה).

 (ב) בתקופת ההארכה יחול ההסכם כפי שנחתם בין הכנסת לבין
 הרשות לגבי השנים 997ו ו־998ו, בתיקונים או בשינויים שעליהם יסכימו

 שני הצדדים להסבם.״

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 ראש הממשלה

ן ו כ י י צ מן דן ת ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י״א בטבת התשנ״ט(30 בדצמבר 1998); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2775, מיום י״ח בכסלו התשנ״ט (7 בדצמבר 1998), עמי 197.

 ם״ח התשנ״ז, עמי 94.

 ספר החוקים 1697, י״ט בטבת התשנ״ט, 7.1.1999 49



 המחיר 2.56 שקלים חדשים ISSN 0334-2832 סודר בםדר־צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים


