
 רשומות

 ספר החוקים
ר 2002 במב ו נ ג 1877 21 ב ־ ס ש ת ו ה ל ס כ ז ב ־  ט

ד ו  עמ

98 2002 - ג ״ ן מם׳ 59), התש0 ו ק תי ) מי ח הלאו טו  חוק הבי

100 2002- ׳ 55), התשם״ג מם רה( ו דת התעב ן פקו קו  חוק לתי

100 2 002 - ג ־ ׳ 56), התשס מס רה( ו דת התעב ן פקו קו  חוק לתי

101 2002- תם, התשס״ג נ ם במקום כהו י נ ק מגורי רב  חו

102 2 002 - ג ־ ן מס׳ 5), התשס קו תי ) ת(משמעת) ו מי ת המקו ו י  חוק הרשו



 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 59), התשס״ג-2002*

 פרק א׳: לוח י׳ - בתקופה הקובעת

 1. בתקופה שמיום כ״ט בטבת התשם״ג (1 בינואר 2003) ועד תום התקופה הקובעת
 כהגדרתה בסעיף 8 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 והמדיניות הכלכלית לשגות הכספים 2002 ו*2003ג התשס״ב-2002' (להלן - התקופה
 הקובעת), בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו2(להלן - החוק העיקרי),

 במקום לוח י׳ יבוא:

 ״לוח י׳

 (סעיפים 28, 52 ו־537 עד 342)

 שיעור דמי ביטוח

 החלפת לוח י׳ -
 הוראת שעה

 לתקופה הקובעת

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה־

 הניכוי משכר
 העובד לענין
 אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 557(א< סעיף 342(»

 ו־340(א) באחוזים

 על חלק העולה על מחצית על החלק שאינו עולה על
 השכר הממוצע מחציית השבר הממוצע על חלק על חלק

 הקצבת
 אוצר

 השכר
 שאינו
 עולה

 על מחצית
 השכר

 הממוצע

 השכר
 העולה

 על
 מחצית
 השכר

 הממוצע

 למבוטח
 שאינו

 למבוטח
 שאינו

 המדינה
 לפי

 סעיף
 32(ג1)

 השכר
 שאינו
 עולה

 על מחצית
 השכר

 הממוצע

 השכר
 העולה

 על
 מחצית
 השכר

 הממוצע

 עובד
 ואינו
 עובד

 עצמאי
 לעובד
 לעובד עצמאי

 עובד
 ואינו
 עובד

 עצמאי
 לעובד
 פרט ענף ביטוח לעובד עצמאי

0.04 0.17 0.68 

0.11 

0.56 0.35 

0.25 

 אימהות 0.86 0.78

ת -  אימהו
 מבוטח

 שאינו עובד
בד נו עו  ואי

 עצמאי

 ו.

.2 

0.10 - - לדים 2.27 2.27 2.48 2.27 1.39 1.10  3. י

0.03 - - -  4. נפגעי עבודה 0.64 0.64 ־ 0.64 0.39

 5. נפגעי תאונות 0.08 0.07 0.10 0.04 0.06 0.04 0.06 0.02 0.02

0.06 0.04 0.17 - - 0.08 -  6. אבטלה 0.21 ־

0.02 
יות עובדים 0.02 0.02 ־ ־"  זכו

 בפשיטת רגל
 ובפירוק תאגיד

.7 

כות 1.92 1.76 1.95 0.83 1.11 0.87 1.46 0.37 0ו.0  8. נ

 9. סיעוד 0.18 0.17 0.20 0.10 0.12 0.09 0.11 0.03 0.02

 10. זקנה ושאירים 5.27 4.93 5.42 3.00 3.09 2.40 3.04 0.77 0.25

 סך הכל S.52 4.61 6.72 7.33 10.40 10.62 11.45 1.40 0.64־

 2. לוח י׳ כנוסחו בסעיף ו לחוק זה יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום
 כ׳׳ט בטבת התשס׳׳ג(1 בינואר 2003) ועד תום התקופה הקובעת.

ג (13 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ום ח׳ בכסלו התשס׳  התקבל בכנסת בי
י ו200ג עמי 647. נ ו א (5 בי ד בסיון התשם־ ־ ום י  חוק 3009, מי

ח התשס־ב, עמי 428.  ס־
ה, עמי 195; התשס־ב, עמי 519. ־  ס״ח התשנ

 תחולה

ו התשם״ג, 21.11.2002 קים 1877, ט־ז בכסל  98 ספר חו



 פרק ב׳: לוח י׳ - מתוס התקופה הקובעת

 ג. החל בתום התקופה הקובעת ואילך, במקום לוח י׳ בנוסחו בסעיף ו לחוק זה יבוא: החלפת לוח י׳ -
 בתום התקופה

 הקובעת

 ״לוח י׳

 (סעיפים 28, 52 ו־537 עד 542)
 שיעוד דמי ביטוח

 טור א׳ טור ב טור ג־ טור די טור ה׳

 הניבוי משבר
 העובד לענין
 אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 537(א) סעיף 342(«

־340(א) באחוזים  ו

 על חלק העולה על מחצית על החלק שאינו עולה על
 השכר הממוצע מחצית השכר הממוצע על חלק על חלק

 הקצבת
 אוצר

 השכר
 שאינו
 עולה

 על מחצית
 השכר

 הממוצע

 השכר
 העולה

 על
 מחצית
 השכר

 הממוצע

 למבוטח
 שאמו

 למבוטח
 שאינו

 המדינה
 לפי

 סעיף
0 3>ג 2 

 השכר
 שאינו
 עולה

 על מחצית
 השכר

 הממוצע

 השכר
 העולה

 על
 מחצית
 השכר

 הממוצע

 עובד
 ואינו
 עובד

 עצמאי
 לעובד
 לעובד עצמאי

 עובד
 ואינו
 עובד

 עצמאי
 לעובד
 פרט ענף ביטוח לעובד עצמאי

0.04 0.17 0.69 

0.11 

0.56 0.35 

0.25 

 אימהות 0.87 0.78

ת -  אימהו
 מבוטח

 שאינו עובד
ו עובד נ  ואי

 עצמאי

.1 

.2 

0.10 - - לדים 2.27 2.27 2.48 2.27 1.39 1.10  3. י

OOS - - - 0.39 0.64 -  4. נפגעי עבודה 0.64 0.64

נות 0.08 0.07 0.10 0.04 0.06 0.04 0.06 0.02 0.02  5. נפגעי תאו

- ־ 0.17 0.04 0.06 0.08 - -  6. אבטלה 0.21

0.02 O02 0.02 ות עובדים י כו  ז
 בפשיטת רגל

 ובפירוק תאגיד

.7 

כות 1.94 1.76 1.95 083 1.11 0.87 1.48 0.37 0.10  8. נ

 9. סיעוד 0.18 0.17 0.20 0.10 0.12 0.09 0.11 0.03 0.02

0.25 0.77 S.07 2.40 3.09 3.00 5.42 4.93 5.30 10. זקנה ושאירים 

 סך הכל 11.51 10.62 10.40 7.33 6.72 4.61 5.58 1.40 0.64"

לה 4. לוח י׳ בנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד תקופה שמתום  תחו

 התקופה הקובעת ואילך.

י ר ז י נ ן שלמה ב אל שרו י  אר
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ג ר ו  משה קצב אברהם ב
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ספר חוקים 1877, ט־ז בכסלו התשס׳׳ג, 21.11.2002 99



 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 55), התשס״ג-2002*

 תיקון סעיף 69א 1. בפקודת התעבורה,, בסעיף 69א, בסופו יבוא:

 ־׳(ד) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנם בשל עבירת תעבורה, יצוין בטופס ההודעה
 מספר הנקודות שיירשמו לחובתו של אותו אדם אם יורשע בעבירה: השר לביטחון
 הפנים, לאחר התייעצות עם שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת,
 רשאי לקבוע דרכים אחרות או נוספות למתן מידע בדבר מספר הנקודות שבהן יחויב

 ארם בשל הרשעתו בעבירת תעבורה.״

 תחילה 2. (א) תחילתו של חוק זה בתום 18 חודשים מיום פרסומו.

 (ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בתקנות, לדחות את מועד
 תחילתו של חוק זה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

ן  אריאל שרו
 ראש הממשלה

רג  משה קצב אברהם בו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ג (13 בנובמבר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ום ח׳ בכסלו התשם־  התקבל בכנסת בי
ב (20 בפברואר 2002), עמי 281.  חוק 3080, מיום ח׳ באדר התשם־

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 73; ס־ח התשס״א, עמי 227. ני מדי  די

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 56), התש0״ג-2002*

 תיקון סעיף 57א 1. בפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה). בסעיף 57א -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות
 בחלק א׳ לתוספת השביעית, רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין
 משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב, והוראות סעיף 47(ג), (ד) ו־(ו) יחולו,
 בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד
 הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה

 לתקופה של 50 ימים וליטול את רישיון הרכב:

 (3) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי עבירות קנם.״;

 (2) בסעיף קטן(ב) -

 (א) ברישה, במקום ״יציין השוטר את״ יבוא ״יצוינו״;

 (ב) בפסקה (1), אחרי ״שהובל ברכב״ יבוא ״או שבו יש להוריד נוסעים
 המוסעים ברכב, לפי העניך ואחרי ״בנסיבות הענין״ יבוא ״והוראות בדבר
 הורדת נוסעים שמוסעים שלא בדין אם הורדתם במקום שבו נמצא הרבב אינה

 אפשרית בנסיבות הענין;״:

 (ג) בסעיף קטן(ד), בפסקה(2), במקום ״לא נטל שוטר את רישיון הרכב״ יבוא ״ניתנה
 הודעת איסור שימוש לפי סעיף זה, ולא ניטל רישיון הרבב״;

 התקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו התשס״ג (13 בנובמבר 2002<; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
ום ח׳ באדר התשס״ב (20 בפברואר 2002), עמ׳ 280.  חוק 3080, מי

ני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 73; ס״ח התשם־א, עמי 227.  די

ו התשם״ג, 21.11.2002 ז בבטל  100 ספר חוקים 1877, ט־



 (4) בסעיף קטן(הג במקום ״בשל הובלת המטען באמור בםעיף קטן(אץ ו)״ יבוא
 ״בשל העבירה באמור בסעיף קp (א)״.

 2. בסעיף ד5ב(ב) לפקודה, בפסקה (2), במקום ״למנוע נסיעה כאמור בסעיף 57א(אץ1)״ תיקס סעיף 57ב
 יבוא ״למנוע את העבירה כאמור בסעיף 57א(אך.

 3. בסעיף 57ו לפקודה - תיקון סעיף 57ו

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״איסור שימוש ברכב - ביצוע ופיקוח״;

 (2) האמור בסעיף יסומן ״(ב)״ ולפניו יבוא:

 ״(א) השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר התחבורה, רשאי לקבוע דרכים
 לביצוע הודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש לפי הוראות סעיפים ד5א עד

 57ג, לרבות גרירת הרכב, אחסנתו או נעילת גלגליו כאמור בסעיף 70א.״

 4. במקום התוספת השביעית יבוא: החלפת התוספת
 השביעית

 ״תוספת שביעית
 (סעיפים 57א ו־57ג)

 חלק א׳
 (ו) עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות כאשר הסעת הנוסעים היא בשכר ומספר

 הנוסעים המותר קבוע ברישיון הרכב.

 (2) עבירה לפי תקנה 84א לתקנות.

 (5) עבירה לפי תקנה 502 לתקנות.

 חלק ב׳
 (ו) עבירה לפי תקנה 85(א^ לתקנות, לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל
 הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רישיון

 הרכב.״

ן י אל שד י  אר
 ראש הממשלה

ג ר ו  משה קצב אברהם ב
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשם״ג-2002*

 1. בחוק זה - הגדרות
 ״רב״ - רב עיר או רב שכונה, במשרה מלאה או חלקית, ששברו משתלם, כולו או חלקו, על

 ידי מועצה דתית, רשות מקומית או משרד הדתות:

 ״רב עיר״ - כהגדרתו בסעיף 15(אץ2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-
 ו97ו';

ו בנובמבר 2002): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ג ) ג ם ח׳ בכסלו התשס״ ו  • התקבל בכנסת בי
נואר 2002), עמ׳ 222.  חוק 3071, מיום ח׳ בשבט התשס״ב (21 בי

א, עמי 130. ח התשל־  י ם־

ו התשס״ג, 21.11.2002 101 ם 1877, ט״ז בכסל קי  ספר חו



 ״רב שכונה״ - כהגדרתו בסעיף 7(5) לחוק הרבנות הראשית לישראל;

 ״מקום מגורים קבוע־ - המקום שבו מתגורר רב עם משפחתו ברוב ימות השגה:

 ״מקום כהונה״, לגבי רב - כל אחד מאלה:

 (ו) רב עיר - שטח השיפוט של הרשות המקומית;

 (2) רב שכונה - תחום אותה שכונה;

 ״השר״ - השר לעניני דתות.

 2. (א) מקום מגוריו הקבוע של רב יהיה במקום כהונתו: לענין סעיף זה יראו כמקום
 מגורים קבוע במקום כהונה גם מקום מגורים הנמצא מחוץ למקום הכהונה ובלבד שהוא

 במרחק שאינו עולה על 2 קילומטרים ממקום הכהונה של הרב.

 (ב) רב שמקום מגוריו הקבוע לא היה, ערב מינויו או בחירתו לרב, במקום כהונתו
 כנדרש בסעיף זה, והוא לא עבר להתגורר במקום כהונתו בתוך שנה מיום מינויו, בטל מינויו

 בתום אותה שנה.

 (ג) רב שמינויו עלול להתבטל לפי הוראות סעיף קטן(ב) יוכיח לשר, או למי שהוא
 הסמיכו לענין זה, עד תום השנה האמורה באותו סעיף קטן, כי מקום מגוריו הקבוע הוא

 במקום כהונתו: לא הוכיח כאמור - בטל מינויו בתום אותה שנה.

 5. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 4. (א) רב שמקום מגוריו הקבוע לא היה, ערב פרסומו של חוק זה, במקום כהונתו
 כגדרש בסעיף 2, יעבור להתגורר במקום כהונתו עד תום שנה מיום פרסומו של חוק זה, לא

 עבר להתגורר במקום כהונתו כאמור - בטל מינויו.

 (ב) הוראות סעיף 2(ג) יחולו על רב כאמור בסעיף קp (א/ בשינויים המחויבים.

 מגורים במקום
ה נ  כהו

 ביצוע

 הוראות מעבר

ה חנ ו  אשר א
 השר לעניני דתות

ן אל שרו י  אר
 ראש הממשלה

רג  אברהם בו
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 חוק הדשויות המקומיות (משמעת)(תיקון מם׳ 5), התשס״ג-2002*

 תיקון סעיף 2 ו. בחוק הרשויות המקומיות (משמעת/ התשל״ח-8ד9ז' (להלן - החוק העיקרי),

 בסעיף 2 -

 (ו) בכותרת השוליים, כמקום ״בתי דיך יבוא ״בית דיך:

 (2) בסעיף קטן(א), במקום ״יוקמו בתי דיך יבוא ״יוקם בית דיך, במקום ״שתפקידם״
 יבוא ״שתפקידו״ ובמקום ״(להלן - בתי הדין)״ יבוא ״(להלן - בית הדין)״,

 (3) סעיף קטן(ב) - בטל.

is בנובמבר 2002); הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ) ג ום ח׳ בכסלו התשס־  התקבל בכנסת בי
י 2002¿ עמי 22». נ ו ב(17 בי  חוק 127ג, מיום ז׳ בתמוז התשס־

.iss ח, עבר  ס״ח התשל־
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 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי ־ תיקון סעיף ג

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״בחי הדין־ יבוא ״ביח הדין״;

 (2) בסעיף קטן(א) -

 (א) ברישה, במקום ״חברי בית דין מקומי יהיו עובדי הרשות המקומית שבה
 הוקם בית הדין״ יבוא ״חברי בית הדין יהיו עובדי רשויות מקומיות״;

 (ב) בפסקה (2), במקום ״שהגישה מועצת הרשות המקומית״ יבוא ״שהגישו
 מועצות הרשויות המקומיות״;

 (ג) בפסקה (3), בכל מקום, במקום ־הרשות המקומית״ יבוא ״הרשויות
 המקומיות״;

 (3) סעיף קטן(ב) - בטל.

 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום ־בית דין־ יבוא ־בית הדין״. תיקון סעיף 4

 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״לכל בית דין״ יבוא ״לבית הדין־ ובמקום ״לפי סעיף 3־
 יבוא ״לפי סעיף 3(אץו)־-,

 (2) בסעיף קטן(בג במקום ״בית דין אזורי״ יבוא ״בית הדין״.

 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום ״בתי הדין״ יבוא ״בית הדין״ ובמקום ״אבות בתי הדין תיקון סעיף 6
 וממלאי מקומם־ יבוא ״אב בית הדין וממלא מקומו״.

 6. בסעיף 7 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 7

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״בתי הדין׳ יבוא ״בית הדין״;

 (2) בסעיף קטן(א/ במקום ״בית דיך יבוא ״בית הדין״ ובמקום ״ובלבד שבדיון בבית
 דין אזורי לא ימונה״ יבוא ״ובלבד שלא ימונה״.

 7. בסעיף 16 לחוק העיקרי, במקום ״לבתי הריך יבוא ״לבית הדין״. תיקון סעיף 16

 8. בסעיף 17 לחוק העיקרי, בדישה, במקום ״בית דיך יבוא ״בית הדין״• תיקון סעיף 17

 9. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום ״בתי הדין־ יבוא ״בית הדין״ ובמקום תיקון סעיף 20
 ״בבתי הדין״ יבוא ״בבית הדין״.

 10. במקום סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 21
ן - 21. שר הפנים יקבע בתקנות את מקום מושבו וסדרי ניהולו והחזקתו של י -בית הד

ף 5, י ע י בית הדין, שכרם וכפיפותם של העובדים בו ושל מי שהתמנה לפי ס ת ק ז  והוצאות "

 וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך בין הרשויות המקומיות.״

 ו 1. בסעיף 22 לחוק העיקרי, במקום ״בתי הדין״ יבוא ״בית הדין״ ובמקום ״בהם״ יבוא תיקון סעיף 22
 ״בו״.

 12. בסעיף 23 לחוק העיקרי - תיקון סעיף ג2
 (1) בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), במקום ״בית דיך יבוא ״בית הדין״;

 (2) בסעיף קטן(גג במקום ־בתי הדין־ יבוא ־בית הדין־.
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 15. בסעיף 24(א) לחוק העיקרי, במקום ״בית דין״ יבוא ״בית הדין״.

 14. תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (ו בינואר 2004).

 15. שר הפנים יתקין תקנות ראשונות לפי סעיף 21 לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 0ו לחוק
 זה, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של

 חוק זה.

 16. (א) הליך שערב תחילתו של חוק זה היה תלוי ועומד לפני בתי הדין המקומיים
 למשמעת או לפני בית הדין האזורי למשמעת, יחולו לגביו הוראות החוק העיקרי, כנוסחן

 ערב תחילתו של חוק זה.

 (ב) מי שהתמנה לחבר בית דין מקומי או בית דין אזורי לפני תחילתו של חוק זה
 רשאי להמשיך ולכהן, עד תום תקופת מינויו באמור כחבר בית הדין למשמעת שהוקם לפי

 הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה.

 תיקון סעיף 24

 תחילה

 חובת התקנת
 תקנות

 הוראת מעבר

ו ישי ה י  אל
 שר הפנים

ן אל שרו י  אר
 ראש הממשלה

רג  אברהם בו
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה
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