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ים (תיקון מם׳ 12), התשס״ב-2002*  חוק חובת המכרז

ו  תיקון סעיף 2 ו. בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-992וי, בסעיף 2, האמור בו יסרמז תא)•׳ ואחרי

 יבוא:

נית, מעמד  ״(ב) לא יפלה עורך המכרז בין מציעים מחמת מוגבלות, מין, נטיח מי
 אישי, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה: בסעיף קטן
ן זכויות ו י ו  זה, ״מוגבלות״ - לקות פיסית, נפשית או שכלית כמשמעותה בחוק שו

 לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998ג.

 (ג) לענין סעיף קטן(ב) -

 (1) רואים בהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין:

 (2) אין רואים בהבחנה המתחייבת מאופיו או ממהותו של המכרז, הפליה.׳־

 א ר י א ל ש ר ו ן ם י ל ב ן ש ל ו ם

 ראש הממשלה שר האוצר

ג ר ו ב מ ב אבר ה צ ק ה ש  מ
ה יושב ראש הכנסת נ  נשיא המדי

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ד בסבת התשס־ב(8 בינואר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 010ב, מיום ט־ו בסיון התשס״א (6 ביוני 2001), עמי 671.

 י סייח התשנ״ב, עמי 14 ו: התשס״א, עמי 392.
 ־ סייח התשנ־ח, עמי 52 ו.

 חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס׳ 11), התשם״ב- 2002*

י ת עבודה ומנוחה, התשי״א-ו195', בסעיף 9ד(א), במקום הדישה ע  תיקון סעיף 9ד 1. בחוק שעו

 ״ושמעבידו דרש׳ יבוא ״עובד שמעבידו דורש״.

ן ש ל מ ה ב ג י ז ר י ו ר ש ל א י ר  א
וחה  ראש הממשלה שר העבידה והרו

ג ר ו ב ם ה ר ב  משה קצב א
ה יושב ראש הכנסת נ  נשיא המדי

 נתקבל בכנסת ביום א• בשבט התשס״ב(14 בינואר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3057, מיום כ״ה בכסלו התשם־ב (10 בדצמבר 2001), עמי ו6ו.

 ס״ח התשי״א, עמי 204: התשם״א, עמי 2ו.

 100 ספר חוקים 1824, ח׳ בשמו החשס״י, 21.1.2002



* 2 002 ן מס׳ 46), התשס״ב- קו (תי  חוק הביטוח הלאומי

 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו', במקום סעיף 202 יבוא: החלפת סעי!

 ״ניכוי הכנסות 202. (א) בסעיף זה -
 מקצבה

 ״הכנסה״ - בל אחת מאלה:

 (ו) ״הכנסת עבודה״ - הכנסה חודשית לפי פסקאות (ו), (2)
 או(8) של סעיף 2 בפקודת מס הכנסה2;

 (2) ״פנסיה״ - הכנסה חודשית, למעט גמלה המשתלמת לפי
 הוראות חוק זה, המשתלמת לנבה עקב פרישה מלאה או חלקית

 מעבודתו, לרבות כל אלה:

 (א) הכנסה כאמור המתקבלת או המופקת מחוץ
 לישראל:

 (ב) הכנסה באמור המשתלמת בידי קופת גמל כהגדרתה
 בסעיף 80ו:

 (ג) הכנסה כאמור המשתלמת בידי מבטח כהגדרתו
.  בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-981 וג

 (5) ״הכנסה אחרת״ - הכנסה חודשית שאינה הכנסת עבודה
 ושאינה פנסיה.

 (ב) עלתה קצבה של נכה על הסכום השווה לקצבה חודשית מלאה
 (לעודף זה ייקרא בסעיף זה - יתרת הקצבה), ינהגו כך:

 (ו) כל הכנסה שהיתה לו לא תנוכה מסכום השווה לקצבה
 חודשית מלאה;

 (2) היתה לנכה הכנסת עבודה בסכום העולה על 40% מהשכר
 הממוצע, תנוכה מיתרת הקצבה 00% מההכנסה העודפת;

 (3) היתה לנכה פנסיה בסכום העולה על 17% מהשכר
 הממוצע, תנוכה מיתרת הקצבה ההכנסה העודפת:

 (4) היתה לנכה הכנסת עבורה וגם פנסיה ינהגו כך:

 (א) הוראות פסקה (3) יחולו על הפנסיה-,

 (ב) הוראות פסקה (2) יחולו על הכנסת העבודה ואולם
 אם הכנסת העבודה והפנסיה יחד עולים על 40% מהשכר
 הממוצע, תופחת, מה־40% כאמור בפסקה (2), הפנסיה עד

 לסכום השווה ל־17% מהשכר הממוצע:

 (5) היתה לנכה הכנסה אחרת, תנוכה הכנסה זו מיתרת
 הקצבה.

 (ג) היו לנכה הכנסות משניים או יותר ממקורות ההכנסה המנויים
 בהגדרה ״הכנסה״, ייעשו הניכויים מיתרת הקצבה לפי סדר זה: הפנסיה

 תחילה, לאחריה הכנסת העבודה ולבסוף כל הכנסה אחרת.״

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בשבט התשס״ב (14 בינואר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3020, מיום ב׳ בתמוז התשס״א (11 ביולי 2001), עמי 738.

 י ס״ח התשנ־ה, עמי 207; התשס־א, עמי 522.
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 3 ס״ח התשמ־א. עמי 208.
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 תחילה ותחולה 2. תחילתו של חוק זה ביום ב׳׳ד באלול התשס״ב (ו בספטמבר 2002), והוא יחול על

 הכנסות שהופקו וקצבה המשתלמת בעד יום י״ז בטבת התשם״ב (י בינואר 2002),
 ולאחריו.

ן ו ל שד א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה י ב  משה קצב א
 נשיא המדינה יושב י אש הכנסת

 תיקון טעות*

 (לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח־ 948!)
 1. בחוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון (תיקוני חקיקה) התשס־א-ו200י

 (להלן - החוק), בסעיף 2 -

 (ו) ברישה, אחרי ״בחוק הממשלה, התשם־׳א- 2001״ צריך להיות ׳׳(להלן - חוק
 הממשלה)״;

 (2) בסעיף 5א שבו, בפסקה (4), במקום ״נציב״ צריך להיות ״ניצב״.

 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתשרי התשם״ב (16 באוקטובר 2001).
 ס־ח התשס־א. עמי 448.
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