
 רשומות

 ספר החוקים
 א׳ בטבת התשס״א 1768 27 בדצמבר 2000

 עמוד

 חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה(תיקון מס׳ x*0 התשס״א-2000 »8

 חוק עבודת הנוער(תיקון מם׳ 10), התשם״א-2000 87

 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם(תיקון מס׳ 25), התשס״א-2000 88

 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה(הוראת שעה), התשם״א-2000 .89
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י (להלן - ת לכנסת ולראש הב&»שלה [נוסח משולב], התשכ״ט~969ו רו . בחוק הבחי  תיקון סעיף 7 ו

 החוק העיקרי), בסעיף 7, אחרי ״הוראה זו לא תחול על מי שמצביע״ יבוא ״לפי סעיף 68א

 או״.

 תיקון סעיף 68א 2. בסעיף 68א לחוק העיקרי -

ם בניידות״: גבלי ם המו ה ״הצבעת׳ אנשי ם תהי י לי  (1) כותרת השו

ם בניידות־׳; גבלי בוא ״לאנשים המו  (2) בסעיף קטן(א), במקום ״לנכים״ י

 (3) במקום סעיפים קטנים(ד), (ה) ו־(ו) יבוא:

ל קלפי שנקבעה לפי הוראות ע בכ דות דשאי להצבי י י גבל בנ  ־(ד) אדם המו

 סעיף זה,

ע בקלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה, דות המצבי י י גבל בנ  (ה) אדם המו

עדת הקלפי כאמור בסעיף 74(א) ו־(ב), ישים את מעטפות ההצבעה דהה בפני ו ז  י

ית את שם נ צו ין על פני המעטפה החי עדת הקלפי תצי ו נית, ו ך מעטפה חיצו  לתו

, והבוחר יטיל את ן ואת מענו סי  הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלו

ך הקלפי. עדת הקלפי לתו י ו נ  המעטפה לעי

ה ות לפי הוראות סעיף זה תהי עו בקלפי לות של כותרים שהצבי  (ו) ספירת הקו

 בדרך שקבע שר הפנים.

דע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים  (ז) מי

דות, יפורסם לציבור, לרבות בכלי התקשורת האלקטרוניים, י י ם בנ גבלי  המו

ית. רות המרכז עדת הבחי  בדרך שיקבע יושב ראש ו

ידות״ - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל י  (ח) בסעיף זה, ״אדם מוגבל בנ

ע במקום הקלפי שרשימת הבוחרים ל להצבי כו ו י נ דות ומסיבה זו אי י י  בנ

ללת את שמו.  הקשורה אליה כו

גבלים תם של אנשים המו כו  (ט) סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש ז

ע למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ידות, להצבי י  בנ

 ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.״

ן ו מ ס ו י י ק ח ר ב ד ו ה  א

 ראש הממשלה ׳.לי־ הפנים

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ

סת ה יושב ראש הכנ נ  נשיא המדי

 נתקבל בכנסת ביוש ב״ב בכסלו התשס״א (19 בדצמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר מורסמו בהצעות
 חוק 2942, מיומ כ״ט בחשון התשס־א (27 בנובמבר 2000), עמי ג7ו.

 ס״ח התשכ״ט, עמי 103; התש״ם, עמי 157.
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 חוק עבודת הנוער (תיקון מס׳ 0ו), התשם״א-2000*
 1. ״ בחוק עבודת הנוער, התשי״ג-1952י (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 33ו, במקום תיקון סעיף בגו

 ״ו־33ה״ יבוא ״33ה ו־38א(ג)״.

 2. אחרי סעיף 38 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 58א

-חובות פיקוח 38א. (א) בסעיף זה -
 ברשות ציבורית

 ״ראש רשות ציבורית״ - המנהל הכללי, ובאין מנהל כללי -

 בעל תפקיד מקביל ברשות הציבורית, ובהעדרם ראש

 הרשות; ולענין רשות מקומית - ראש הרשות המקומית;

 ״רשות ציבורית״ - גוף מהגופימ המפורטים בתוספת, אולם

 לענין פסקה (9) בתוספת - רשאי שר העבודה והרווחה

 לפטור בצו חברה כאמור באותה פסקה מהחובות האמורות

 בסעיף זה, כולן או חלקן.

 (ב) ראש רשות ציבורית חייב לעשות את בל אלה, כדי למנוע

 העבדת נער בניגוד להוראות סעיפים 33 ו־33א על ידי קבלן המבצע

 עבודה או הנותן שירותים לפי הזמנתה של הרשות הציבורית(בסעיף זה -

 הקבלן המבצע):

 (ו) למנות מבין עובדי הרשות הציבורית אחראי מטעמו,

 שתפקידו לדווח לראש הרשות על כל הפרח של הוראה

 מהוראות סעיפים 33 ו־33א בידי קבלן מבצע (בסעיף זה -

 אחראי);

 (2) לכלול בחוזה בין הרשות הציבורית לבין הקבלן המבצע,
 סעיף המפרט את הוראות סעיפים 33 ו־33א והקובע כי הפרת
 הוראות החוק האמורות מהווה גם הפרת החוזה בין הצדדים-,

 (3) לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה

 והרווחה על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א,

 על ידי הקבלן המבצע שהאחראי דיווח לו עליה;

 (4) לדרוש מהקבלן המבצע להפסיק לאלתר הפרה של הוראה

 מהוראות סעיפים 33 או 33א, שהאחראי דיווח לו עליה.

 (ג) אלה דינם מחצית הקנס הקבוע בסעיף 33:

 (1) ראש רשות ציבורית המפר תובה מהחובות המפורטות

 בסעיף קטן(ב);

 (2) אחראי שאינו מרווח לראש רשות על הפרת הוראה

 מהוראות סעיפים 33 או 33א בידי קבלן מבצע.

 (ד) ראש רשות ציבורית חייב לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי

 עבודה במשרד העבודה והרווחה על הפרת הוראה מהוראות סעיפים 33

 או 33א, בידי קבלן מבצע, ולדרוש מהקבלן המבצע להפסיק את ההפרה

 לאלתר, אף אם ההפרה לא דווחה לו בידי האחראי אלא נודעה לו בדרך

 אחרת-, העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מחציית הקנס הקבוע בסעיף

 33.״

 נתקבל בכנסת ביום ב״ג בכסלו התשס״א(20 בדצמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2878, מיום כיד באייר התש״ם (29 במאי 2000), •עמי 400.

ו 256.  ס־ח התשי״ג, ענד 115; התשנ״ח, ענ
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 הוספת תוספת 3. אחרי סעיף 46 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 38א(א»

 (ו) משרדי הממשלה, יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

 (2) לשבת נשיא המדינה-,

 (5) הכנסת-,

 (4) !ישרד נעקר המדינה:

 (5) בתי 3מ<פט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וכל גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי

 דין;

 (6) רשות מקומית;

 {7< תאגיד בשליטת רשות מקומית:

 (8) תאגיד שהוקם בחוקי,

 (9) חברה ממשלתית וחברה־בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות,

 התשל*ה-1975*.״

 4. חובותיהם של ראש רשות ציבורית ואחראי, לפי הוראות סעיף 8גא לחוק העיקרי,

 יחולו גם לענין קבלן מבצע שהתקשר עם הרשות הציבורית לפני תחילתו של חוק זה, וביום

 תחילתו של חוק זה טרם סיים את ביצוע העבודה או מתן השירותים לפי הזמנתה של

 הרשות הציבורית, ואולם במקום חובתו של ראש הרשות הציבורית לפי הוראות סעיף

^ לחוק העיקרי תהיה חובתו לפי הסעיף האמור ליידע בכתב את הקבלן המבצע ב ) א 3 8 

 בתוך שבועיים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה בדבר חובותיו של הקבלן המבצע לפי

 הוראות סעיפים 33 ו־33א ובדבר חובותיהם של ראש הרשות ושל האחראי לפי סעיף 38א

 לחוק העיקרי.

 5. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

 הוראות מעבר

 תחילה

ן ה ן כ נ ע  ר

וחה דה והרו  שר העבו

ד ברק ו ה  א

 ראש הממשלה

ג ר ו  א3!רהס ב

 יוש^*|אש הכנסת

 משה קצב

 נשיא המדינה

 ם״ח התשל״ה, ענד 2ג1.

 חוק חסינות חברי הבנסת, זבויותידזפ וחובותיחפ (תיקון מס׳ 25),
 חתשם״א-2000 *

 תיקון סעיף וו 1. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי׳׳א- 1951י(להלן - החוק

 העיקרי), בסעיף 11 -

 * נתקבל 33 ביי1י0נ0 כ־ג 033«¿• חחז»ם-».«« lanjoa000 (*¡nyarn חזזיק ודברי הסבר 0ורסמו בהצעות
 חוק «ru ,294מיום בכסלו חתשסיא (13 בדצמבר 2000X עמ׳ 20ג.

 י ם־ח התשי״א, עמי 228¡ התשס״א, עמי 48.
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 (1) פותרת השוליים תהיה ״שירותי תקשורת ועיתונים״;

 (2) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) חבר הכנסת זכאי לשירותי בזק, לרבות קבלת ציוד קצה כפי שתקבע

 ועדת הכנסת; לענין זה, ״שירותי בזק״ ו״ציוד קצה״ - כהגדרתם בחוק הבזק,

.״;  התשמ״ב-982ו2

 !ג) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) חבר הכנסת זכאי למינוי על עיתונים המודפסים בישראל, בכמות

 ובתנאים שתקבע ועדת הכנסת.״;

 (4) סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) - בטלים:

 (5) אחרי סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ו) החלטות ועדת הכנסת לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.״

 2. בסעיף 2ו לחוק העיקרי, במקום ״כל חומר פרסום של הממשלה״ יבוא ״את רשומות, תיקון סעיף 2ו

 פסקי דין של בית המשפט העליון, פרסומים של ההוצאה לאור של משרד הביטחון הנושאים

 אופי של פרסום רשמי, וכן פרסומים רשמיים אחרים של הממשלה.״

ק ר ד ב ו ה  א

 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א

 יושב ראש הכנסת

 1 ס״ח התשמ־ב, עמי 218.

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה

 חוק לתיקון פקודת מם הכנסה (הוראת שעה), התשס״א-2000*

 1. בפקודת מם הכנסה' (להלן - הפקודה), בסעיף 66, בסופו יבוא: תיקון סעיף 66

 ״(ה) (ו) בסעיף זה, ״מקום עיסוק קבוע״ - מקום שבו מנהלים בני הזוג, בדרך קבע,

 את עסקם או משלח ידם או מקום שבו הם עובדים בדרך קבע, ובלבד שאינו

 דירת מגורים המשמשת למגוריהם של בני הזוג או של מי מהם, ואולם שר

 האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים, שבהתקיימם

 ניתן יהיה להכיר בדירת המגורים כמקום עיסוק קבוע.

 (2) על אף הוראות סעיף קטן(ד), רשאים בני זוג לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד

 של המס על הכנסתם במפורט בסעיף קטן(א), אם התקיימו כל אלה:

 (א) לצורך השגת ההכנסה שלגביה נדרש החישוב הנפרד, עבד כל אחד

 מבני הזוג במקום העיסוק הקבוע 36 שעות בשבוע לפחות, במשך תקופה

 של עשרה חודשים או יותר בשנת המס: נדרש החישוב הנפרד לגבי חלק

 משנת מס - בתנאי שכל אחד מבני הזוג עבד כאמור במשך תקופה,

 שהיחס בינה לבין אותו חלק משנת המס שלגביו נדרש החישוב הנפרד

 הוא כיחס שבין עשרת החודשים האמורים לשנת מס מלאה; לענין זה,

 היעדרות מהעבודה על פי דין תיחשב כעבודה-,

 • נתקבל בכנסת ביום כ״א בכסלו התשס״א (18 בדצמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2800, מיום ח׳ בשבט התשנ״ט (25 בינואר 1999}, עמי 367.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס־ח התשס״א, עמי 84.

 ם3ר חוקים 768ו, א׳ בטבת התשס״א, 27.12.2000 89



 (ב) לבני הזוג אץ הכנסה אחרת לפי סעיף 2(1) או (2), למעט הבנסה

 כאמור שקבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

 (ג) הודעה על התביעה נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני

 תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המם: שוכנע

 פקיד השומה שלא ניתן היה למסור את ההודעה עד למועד האמור, ניתן

 תחילה ותחולה 2. (א) תחילתו של סעיף 66(ה) לפקודה, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, ביום י׳׳ז בטבת

די  התשם״ב(1 בינואר 2002); ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, מי

ה לא יעלו על עד מאוחר יותר, ובלבד שסך בל תקופות הדחי  פעם, לדחות מועד זה ולקבוע מו

 שנתיים מהמועד הנקוב בסעיף קטן זה (להלן - מועד התחילה).

ל על  (ב) חוק זה יעמוד בתוקפו שלוש שנות מס שתחילתן במועד התחילה, והוא יחו
 הכנסה שהופקה החל במועד התחילה.

) שוחט ה ג י י ב ם ( ה ר ב ד ברק א ו ה  א

 ראש הממשלה שר האוצר

 למסרה במועד אחר.

ות מס,  (5) תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד הוא לשלוש שנ

כל עוד  שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד, ו

 מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים בחישוב נפרד.״

 יושב ראש הכנסת

ג ר ם בו ה ר ב  משה קצב א

 נשיא המדינה
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