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חוק נכי רדיפות הנאצים)תיקון מס׳  ,(2תשכ״ט* 1969-
תיקון »יף 1
0

,1

בסעיף  1לחוק נכי רדיפות הגאצימ ,תשי״ז) !1957--להלן  -החוק העיקרי( ,בסופו

יבוא:

״ ״ נ צ ר ך ״  -מי שאינו מסוגל להשתכר למחייתו מחמת מחלתו או ליקויו
הגופני או השכלי ואינו מוחזק במוסד בנסיבות ובתנאים כאמור בסעיף :5
״קצבה״ — כ ל תשלום תקופתי:
״ מ ע נ ק ״ — כ ל תשלום ה ד ־ ם ע מ י  ,למעט תשלום לסילוק קצבאות ש נ צ ט ב ר ו
ת ע ב ר  ,ובניכוי סכום ההוצאות שהוציא הנכה כדיין להשגת המענק.״
תיקון סעיף 3

,2

בסעיף

הוספת מעיפים

,3

אחרי מעיף  3לחוק העיקרי• יבוא:

" ״" י'
3

״תגמול ו ק

 3לחוק העיקרי ,פסקה )(3

צ ב ה

ממקור אהי

 -בטלה.

3א) .א( נכה הזכאי לתגמולים ל פ י חוק זה ו ל ק צ ב ת נכות מפל מקור
אחר ,ינוכה מתגמוליו ל פ י חוק זה סכומ השווה לקצבה המשתלמת ב ע ד

אותו חודש מן המקור האחר; לא השתלמה הקצבה על בסים של חודש,
ינוכה מן התגמול החדשי ה ל ק יחסי ל פ י ש י ע ו ר י הזמן ,ואם עלה סכום
הקצבה ע ל התגמול ,לא ישולם כל תגמול.
)ב( הניכויים כ א מ ו ר לא יתחילו א ל א ל א ח ר שסך כ ל הקצבאות
שהנכה נעשה זכאי להן הגיעו כ ד י כיסוי ההרצאות ש ה ו צ י א כדין להשגת
הקצבה.
תגמול ו מ »
ממקור אחר

ק

3ב .נ כ ה הזכאי לתגמולים ל פ י חוק זה ,ו א ח ר י ע ל ו ת ו א ר צ ה היה זכאי
בגלל נכותו ל מ ע נ ק מ כ ל מקור א ח ר  ,יחולו ע ל י ו ה ו ר א ו ת אלה:
הנכה חייב לשלם ל א ו צ ר המדינה סכום השווה ל־75%
)(1
מהמענק א ו סכום השווה לסך כ ל התגמולים ש ה נ כ ה זכאי
להם ע ד היום ש ב ו א ו ש ר ה זכותו ל מ ע נ ק ) ל ה ל ן — יום ה א י ש ו ר ( ,
בין שתגמולים א ל ה כ ב ר שולמו ובין ש ט ר ם ש ו ל מ ו ) ל ה ל ן -
התגמולים ש ה צ ט ב ר ו ( — ה כ ל ל פ י הסכום הקטן יותר;
) (2ע ל ו  75%מהמענק ע ל התגמולים ש ה צ ט ב ר ו  ,חייב הנכה
ב ת ש ל ו ם כ א מ ו ר בפסקה ) (1ובנוסף ל כ ך יופסק מיום ה א י ש ו ר
ואילך ת ש ל ו ם התגמולים לזכותו ו ל א יחודש א ל א ל א ח ר שסך
כ ל התגמולים שהיו משתלמים לזכותו א ל מ ל א הופסק ה ת ש ל ו ם ,
יגיע לסכום השווה ל ה פ ר ש ב י ן התגמולים ש ה צ ט ב ר ו לבין
 75%מהמענק;
חובות ה נ כ ה ל פ י ס ע י ף זה ניתנים לקיזוז ע ם תגמולים
)(3
ש א ו צ ר המדינה חייב לנכה:
) (4נ כ ה א י נ ו חייב ב ת ש ל ו ם ל א ו צ ר המדינה ל פ י ס ע י ף זה כ ל
ע ו ד ל א הועמד המענק ל ר ש ו ת ו בפועל;
)(5

ה א מ ו ר ב ס ע י ף זה א י נ ו ג ו ר ע מ ה ו ר א ת סעיף!:א.

* נתקבל בכנסת ביים ו׳ בניסן תשכים ) 25במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה-ח 775׳ חשכ״ח׳
עמי .218
 1ס״ח 226׳ תשי״ז׳ עמי  ;103ם״ה 316׳ תש״ך׳ עמי .88
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חישוב ההוצאות
להשגת קצבה
או מענק
חישוב שער
מטבע זר

חובת מתן הודעה

.4

3ג .שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע בת
קנות &ת סוגי ההוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קצבה או מענק
ואת שיעוריהן המקסימליים.
!:ד .לענין הסעיפים 3א ו~3ב ייעשה החישוב של סכומים במטבע זר לפי
שערם במטבע ישראל במועד שסכומים אלה הועמדו בפועל לרשות
הנכה ,ובהוצאות — לפי השער במועד ששולמו.
3ה .נכה שנפסקו לזכותו תגמולים לפי חוק זה או שהגיש בקשה עליהם,
והוא זכאי לקצבה או למענק בגלל נכותו מכל מקור אחר ,יחולו עליו
הוראות אלה:
) (1הגיש תביעה לקצבה או למענק כאמור ,חייב הוא
להודיע על כך לרשות המוסמכת בכתב תוך שלושה חדשים
מיום הגשת התביעה;
) (2נפסקו קצבה או מענק כאמור לזכותו ,או נקבע שיעורם
בדרך הסכם ,חייב הוא להודיע על כך לרשות המוסמכת בכתב
תוך שלושה חדשים מהמועד שבו הודעו לו הפסק או ההסכם.״

בסעיף )1א( לחוק העיקרי ,בפטקה  ,(0במקום ״ 500פרוטה״ יבוא ״ 65אגורות״.

 .5אחרי סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:
4א) .א( נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־ 50%והוא נצרך ,והכנסתו —
״תגמול נוטף
לרבות תמיכה לקיומו שאינה זמנית בלבד אך פרט לתגמול לפי סעיף 4
)להלן  -התגמול העיקרי(  -אינה עולה על התגמול העיקרי המשתלם
לנכה שדרגת נכותו  ,50%ישולם לו ,בנוסף לתגמול העיקרי שהוא זכאי
לו ,תגמול נוסף ששיעורו ,בנכה בעל דרגת נכות כמפורט בטור א׳ —
התגמול העיקרי המשתלם לנכה בעל דרגת הנכות המפורטת לצדו בטור ב׳:
טור א׳

תגמול נוסף
וביטוח לאומי

בקשות לרשות
מוסמכת

תיקון סעיף 4
הוספת סעיפים
4א׳ 4ב ו־4ג

טור ב׳

60%
 50%עד 59%
70%
 60%עד 69%
80%
 70%עד 79%
90%
 80%עד 89%
100%
 90%עד 100%
)ב( עלתה ההכנסה של הנכה כאמור בסעיף קטן )א( על התגמול
העיקרי המשתלם לנכה שדרגת נכותו  ,50%ישולם לו התגמול הנוסף לפי
סעיף זה בניכוי הסכום שבו עלתה ההכנסה על אותו מקסימום.
)ג( היה לנכה בן זוג שאינו חי בנפרד ממנו ,רואים לענין סעיף
זה גם את מחצית הכנסתו של בן הזוג כהכנסת הנכה.
4ב .הזכאי בחודש פלוני לקצבת זקנה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולט ,תשכ״ח ,2 1968-ינוכה מהתגמול הנוסף המשתלם לו לאותו חודש
לפי סעיף 4א סכום השווה לקצבת הזקנה.
4ג .התובע תגמול נוסף לפי סעיף 4א יגיש בקשה לרשות המוסמכת
בצירוף ראיות הדרושות להוכחת תביעתו כפי שנקבע בתקנות ,ולא
ישולם תגמול נוסף בעד תקופה העולה על  120יום לפני הגשת הבקשה
לתגמול הנוסף.״

 2ם״ת 530׳ תשנ״ח׳ עמ׳ .108
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 .6במקום סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
״הקטנת תג לי .5 8נכה הזכאי לתגמול ואין בן משפחה תלוי בו ,והוא מוחזק על חשבון
המדינה או רשות מקומית במוסד לנכים או לקשישים או במוסד אחר
כיוצא בזה ,יוקטן התגמול שהוא זכאי לפי חוק זה ב־ 75%החל מהחודש
הרביעי להחזקתו במוסד וכל עוד הוא מוחזק בו.״
מו

.7

בסעיף  17לחוק העיקרי -
) (1אחרי סעיף קטן)ז( יבוא:
״)ח( על החלמתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט
העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ,תוך שלושים יום מיום
מתן ההחלטה ,ואם ניתנה בהעדר המערער  -מיום שנמסרה לו ההחלטה,
אך אין לערער אלא בנקודה משפטית בלבד.״;
) (2בכותרת השוליים יווסף ״וערעור״.

 .8אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:
״תקנית םדרי י 17א .שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין בערר ובערעור
לפי סעיף .17״
ד

.9

ץ

בסעיף  19לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״והגשת ערעור בבית המשפט העליון״.

 .10במקום סעיף  22לחוק העיקרי יבוא:
) .22א( המוסר ביודעין לרשות המוסמכת ,לועדה הרפואית ,לועדה
״עבירות
הרפואית לערעורים או לועדת עררים ידיעה כוזבת בפרט שיש לו חשי־
בית לענ׳ץ ,דינו  -מאסר ששה חדשים.
)ב( מי שאינו מקיים את המוטל עליו בסעיף 3ה) ,(2דינו  -מאסר
ששה חדשים.
)ג( מי שאינו מקיים את המוטל עליו בסעיף 3ה) ,(1דינו קנס
חמש מאות לירות.״
) .11א( תחילתם של הסעיפים  1עד  3היא ביום תחילתו של החוק העיקרי ,בכפוף לאמור
בסעיף ,12
)ב( תחילתם של הסעיפים  4עד  6היא ביום גי בניסן תשכ״ח ) 1באפריל .(1968
)ג( תחילתם של יתר סעיפי חוק זה היא ביום פרסומו ברשומות.
) .12א( נכה שלפני פרסום חוק זה ברשומות נתמלאו בו התנאים שבהם חייב הוא לתת
הודעה לפי סעיף 3ה לחוק העיקרי ,דינו לכל דבר כדין נכה שסעיף 3ה האמור חל עליו:
אולם התקופה למתן ההודעה לא תסתיים לפני תום שלושה חדשים מיום הפרסום האמור.
)ב( מי שזכותו לתבוע תגמול התיישנה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים)הארכת מועד/
תשי״ט !959-רשאי ,על אף האמור באותו חוק ,להגיש בקשה להענקת תגמול לפי סעיף
 6לחוק העיקרי לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום פרסומו של חוק זה ברשומות ,ובלבד
שלא ישולם לו תגמול ולא יינתנו לו הטבות אחרות לפי החוק העיקרי אלא החל מהאחד
לחודש שבו הגיש את הבקשה :הודאה זו אינה גורעת מסמכות הרשות המוסמכת לפי
סעיף  19לחוק העיקרי ,והסעיף האמור יחול גם על הארכת המועד לפי סעיף זה כאילו היה
מועד שנקבע בחוק העיקרי.
 3ס״ה  /291תשי׳׳ט ,עמי ,?10
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)ג( על אף האמור בסעיף קטן)ב(  -נכה שביום תחילתו של החוק העיקרי היה זכאי
לתגמולים לפיו אילולא קיבל בגלל נכותו קצבה או פיצוי אחר מכל מקור אחר לפני
עלותו ארצה ,רשאי להגיש בקשה להענקת תגמולים לפי החוק העיקרי תוך שנה אחת מיום
פרסום חוק זה ברשומות ,בין שכבר הגיש בקשה לפני כן והיא נדחתה בגלל האמור בסעיף
 (3)3לחוק העיקרי ובין שטרם הגיש בקשה בכלל; מעיף קטן)ב( אינו חל על בקשות לפי
סעיף קטן זה.
)ד( על אף האמור בסעיף 4ג לחוק העיקרי מותר לשלם תגמול נוסף בעד התקופה
שבין יום ג׳ בניסן תשכ״ח ) 1באפריל  (1968לבין יום פרסום חוק זה ברשומות ,ובלבד
שהבקשה תוגש כאמור באותו סעיף תוך  120יום מיום הפרסום.
)ה( אדם שבקשתו להענקת תגמול נחזתה מטעם זה בלבד שהיה זכאי לתגמול,
לקצבה או לפיצוי אחר בגלל נכותו מכל מקור אחר לפני עלותו ארצה ,אך אוצר המדינה
שילם לו סכומים כל שהם בהיותו נכה רדיפות הנאצים ,ינוכו סכומים אלה מהתגמול שאותו
אדם זכאי להם לפי החוק העיקרי.
)ו( סעיף )6ב( לחוק העיקרי וכן חוק נכי רדיפות הנאצים )הארכת מועד( ,תשי״ט-
 ,1959אינם חלים על תגמול נוסף לפי סעיף 4א לחוק העיקרי.
זאב שרף
שר האוצר

גולדה מאיר
ראש הממשלה
ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק לתיקון פקודת סימני ס ח ו ר ו ת ) מ ס  ,(3תשכ״ט* 1969-
,

הוספת סעיף 2א

 .1אחרי סעיף  2לפקודת סימני סחורות  1יבוא:
"*ייני׳ ״ל י י 2א) .א( ציונה של סחורה שאינה פרי הדר בכינוי יפו ,יפא ,יפאס,
 Jaffaאו  ,Jaffasשהוא כינוי מקור הרשום בישראל לפי חוק הגנת כינויי
^י'
מקור ,תשכ״ה ,= 1965-ככינוי מקור הנועד לציון פרי הדר ,או בכינוי
של פרי הדר
הכולל כינוי כאמור או המשתמע כמוהו)בסעיף זה  -כינוי מוגן( יראו
אותו כתיאור מסחרי כוזב כמשמעותו בסעיף .2
)ב( לענין סעיף זה אין נפקא מינה אם צורפו לכינוי מלים כגון
״מין״ ,״סוג״ ,״טיפוס״ ,״חיקוי״ ,״סחורה שמקורה״ ,״סחורה שיוצרה׳/
או כיוצא בהן ,בלשון כלשהי.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן)א( -
) (1יותר השימוש בכינוי מוגן לגבי מוצרי פרי הדר שהופ־
קו מפרי הדר שהכינוי המוגן בא לציינו ,אם נתמלאו בהם
 8ח

ה

ה ד י

י ף

• נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ט ) 25במרס  ;(1989הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו נה״ח  ,768תשכ״ה׳
עמי .171
 1חוקי א־י׳ כרן־ בי׳ פרק צ-א׳ עמי  ;889ס״וו תשי״ח /עמי  ;156ם״ח תשכ״ג /עמי .76
 2סייח תשכ״ה׳ עמי .186
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תנאים נוספים שקבעו שר המסחר והתעשיה ושר החקלאות
)בסעיף זה  -השרים( בתקנות ,באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,לרבות תנאים בדבר טיבם ,דרסי ייצורם ואדמתם
של המוצרים:
) (2רשאים השרים לקבוע בתקנות ,באישור ועדת הכלכלה
של הכנסת ,נסיבות מיוחדות שבהן יוכלו הם להתיר את
השימוש בכינוי מוגן ,לגבי מוצרים שפסקה ) (1אינה חלה
עליהמ.
)ד( בתובענה פלילית על היאור מסחרי כוזב כאמור בסעיף קטן)א(
לא ייזקק בית המשפט לטענת הגנה לפי סעיפים  (1) 3סיפה או .15
)ה( השתמש אדם בציון סחורה כאמור בסעיף קטן)א( שלא
בהתאם להוראות סעיף זה ,או שחרג מתנאי התקנות שהותקנו לפי סעיף
קטן) ,0או מתנאי היתר שניתן על מיהן ,רשאי בית המשפט ,לפי בקשת
היועץ המשפטי לממשלה או לפי בקשת אדם מעונין ,לצוות על הפסקת
השימוש בציון ,ורשאי הוא להתנות את הצו בתנאים או לעכב את ביצועו
לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים ובתנאים שייראו לו.
)ו( ראה מנהל המכס והבלו ,או מי שהמנהל הסמיכו לכך ,כי
סחורה צויינה בניגוד לאמור ו:סעיף זה עומדת ליצוא ,רשאי הוא לצוות
על עיכוב ייצואה; הודעה על צו העיכוב תימסר ליועץ המשפטי לממשלה
ולאדם הנראה לנותן הצו מעונין בהפסקת הציון.
)?( צו עיכוב לפי סעיף קטן)ו( בטל בתום שבעה ימים מיום
שניתן ,זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית המשפט תובענה על ציון
הסחורה בניגוד לאמור בסעיף זה או בקשה לפי סעיף קטן)ה( לגבי
הסחורה.
)ח( הוגשה תובענה או בקשה כאמור בסעיף קטן)ז( ,יעמוד צו
העיכוב בתקפו עד לגמר בירורן; ואולם הרואה עצמו נפגע בצו העיכוב,
רשאי ,בכל שלב של הבירור ,לבקש מבית המשפט שבפניו תלויה ועומדת
התובענה או הבקשה את ביטול הצו ,ובית המשפט רשאי לבטל את הצו
או לאשרו ,בשינויים או בלי שינויים ,לרבות התניית תקפו במתן ערובה
לכל נזק שייגרם למבקש בקיום הצו.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

זאב שרף
שר המסחר והתעשיה

יאור זלמן שזר
נשיא המדינה
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חוק הבחירות לכנסת)תיקון מס׳  ,(9תשכ״ט* 1969-
,1

במקום סעיף  21לחוק הבחירות לכנסת ,תשי״ט ,!1959-יבוא:

•בינוי ואות של
רשימת מועמדים

החלפת סעיף 21

) ,21א( רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות
שונות של האלף־בית העברי ,להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.
)ב( סיעה מסיעות הכנסת היוצאת ,זכות עדיפות לה לסמן את
רשימתה בכינוי ,באות או באותיות ,כולם או מקצתם ,שבהם היתה מסומנת
רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת :שתי סיעות או יותר
של הכנסת היוצאת ,בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו ,המגישות
רשימת מועמדים אחת ,זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או
באותיות ,כולם או מקצתם ,שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן
בבחירות לכנסת היוצאת ,והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה
על שתים.
)ג( לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי ,האות או האותיות,
כולם או מקצתם ,שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות
הכנסת היוצאת ,אלא בהסכמתו בכתב של בא־כוח אותה סיעה ,ואם
התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת  -בהסכמתו בכתב של בא־כוח
הסיעה המאוחדת.
)ד( בכפוף להוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( ,מי שהקדים
להגיש את רשימתו ,זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות — קודמת.
)ה( רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה,
תתן לה הועדה המרכזית ,בכפוף להוראות סעיף זה ,כינוי ואות או שתי
אותיות.
) 0רשימת מועמדים לא תישא כינוי ,אות או אותיות העלולים
להטעות.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ח י י ם משה ש פ י ר א
שר הפנים

ש נ י א ו ר זלמן ש ז ר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביוס ו׳ בניכן תשכ״ט ) 25במרס  ;(1968הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח 815׳ תשכ״ט׳
עמ׳ .116
 1םיה תשייט׳ עמי  ;114תשב״ט׳ עמי .2
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חוק פנקס הבוחרים)הוראת שעה( ,תשכי׳ט~* 1969
 .1לשנת הפנקס שהיום הקובע שלה הוא יום א׳ בניסן תשכ״ט יחולו הוראות חוק פנקס
הבוחרים לכנסת ,תשי״ט~<>• :!95י )להלן  -חוק הפנקס( ,בשינויים אלה:
בסעיפים  31ו־31ב ,במקום ״היום ה־65״ יבוא ״היום ה־79״?
בסעיף  ,33במקום ״היום ה־89״ יבוא ״היום ה־103״:
בסעיף  ,34במקום ״מהיום ה־94״ יבוא ״מהיום ה~108״:
בסעיף  ,35במקום ״היום ה־99״ יבוא ״היום ה־113״:
בסעיף  ,38במקום ״היום ה״113״ יבוא ״היום ה־127״:
בסעיף  ,42במקופ ״היום ה״127״ יבוא ״היום ה־ 141״,
ובמקום ״היום ה״150״ יבוא ״היום ה״164״;
בסעיף  ,43במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״כ״ט באב״:
בסעיף  ,44במקום ״מהיום ה־135״ יבוא ״מהיום ה״149״.
 .2פנקס הבוחרים לכנסת הקיים ביום תחילתו של חוק זו; יעמוד בתקפו ,על אף האמור
בחוק הפנקם ,עד לתחילת פנקס הבוחרים שיוכן לפי חוק זה.
 .3על הנספחים במשמעותם בסעיף ) 11א() (2לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
תשכ״ה-ש! 19שהיום הקובע שלהמ הוא יום א׳ בניסן תשכ״ט ,יחולו הוראות החוק האמור
בשינויים אלה:
בסעיף  ,17במקום ״היום ה־65״ יבוא ״היום ה־79״;
בסעיף  ,18במקום ״היום ה־89״ יבוא ״היום ה־03ו״,
ובמקום ״מהיום וד־94״ יבוא ״מהיום ה־108״;
בסעיף  ,19במקום ״היום ה־99״ יבוא ״היום ה־113״;
בסעיף  ,22במקום ״היום ה־113״ יבוא ״היומ ה~127״5
בסעיף 23ד ,במקוים ״היום ה־127״ יבוא ״היום ה־!11״,
ובמקום ״היום ה־150״ יבוא ״היום ה־164״:
בהעיף 23ה ,במקום ״מהיום ה־135״ יבוא ״מהייום ה־119״;
בסעיף 23ו ,במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״כ״ט באב״.
 .4בסעיף  21לחוק הרשויות המקומיות )בהירות( )תיקון מס׳  ,(2חשכ״ט ,31969-במקום
״ט״ו באכ השכ״ט ) 30ביולי (1969״ יבוא ״כ״ט באב תשכ״ט ) 13באוגוסט (1969״.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ח י י ם משה ש פ י ר א
שר הפנים

ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה
* נתקבל בבגסת ביום ר בניסן תשכ״ט ) 25במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 821׳ תשב״ט׳
עמי .140
 1ס״ח תשי״ט׳ עמי .24
 2ס׳׳ח תשכ״ה׳ עמ׳ .248
 3ס״ח 519׳ תשכ״ט׳ ענן׳ .30
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חוק הרשויות המקומיות)בחירות()תיקון מס׳  ,(3תשכ״מ* 1969-
,1

במקום סעיף

-כינוי ואות

י

ש י י ת

נן

י

ש

ל

ענ!דיט

39

לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה ,! 10«5-יבוא:

החלפת סעיף 39

) .39א( כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות
שונות של האלף־בית העברי ,להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.
)ב( סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת ,זכות עדיפות לה
לסמן את רשימתה בכינוי ,באות או באותיות ,כולם או מקצתם ,שבהם
היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת או למועצה
היוצאת :שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת ,בין
שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו ,המגישות רשימת מועמדים אחת,
זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות ,כולם או
מקצתם ,שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת
או למועצה היוצאת ,והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה
על שתים.
)ג( לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי ,האות או האותיות,
כולם או מקצתם ,שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות
הכנסת או המועצה היוצאת ,אלא בהסכמתו בכתב של בא־כוח אותה
סיעה ,ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת  -בהסכמתו בכתב של
בא־כוח הסיעה המאוחדת.
)ד( לענין סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( זכותן של סיעה או סיעות של
הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה.
)ה( בכפוף להוראות סעיפים )א( עד )ד( ,מי שהקדים להגיש את
רשימתו ,זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות  -קודמת.
)ו( רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה,
יתן לה פקיד הבחירות ,בכפוף להוראות סעיף זה ,כינוי ואות או שתי
אותיות.
)ז(
להטעות.״

רשימת מועמדים לא תישא כינוי ,אות או אותיות העלולים

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ח י י ם משה ש פ י ר א
שר הפנים

שביאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכיט ) 25במרס  (1968כחוק נפרד במקום סעיף  2לחוק הבחירות לכנסת )תיקון
מסי (9׳ תשכיט— ;1969הצעת החוק האמור ודברי הסבר פורסמו בה׳׳ח 815׳ תשביה ,עמי .116
 1ם״ת תשביה׳ עמי  ;248סייח תשנ״ו׳ עמ׳  ;71טייח 549׳ תשכ״ט׳ עמי .36
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חוק גמלאות לנושאי־משרה ברשויות השלטון ,תשכ״ט* 1969-
 ,1לנושאי המשרה המפורטים בתוספת ולשאיריהם ישולמו ,מאוצר המדינה ,גמלאות
ותשלומים אחרים נוספים כפי שייקבע בהחלטות הכנסת והיא רשאית להסמיך לכך ועדה
מועדותיה.
בהחלטה לפי סעיף  1מותר לקבוע כי -
) (1לנושאי המשרה או לשאירים יינתנו ,בנוסף לגמלאות ולתשלומים האחרים
המשתלמים לאחר תקופת הכהונה ,גם טובת הגאה או שירות שייקבעו;
) (2הזכות לגמלאות ,לתשלומים אחרים ,לטובת הנאה או לשירות ושיעוריהם
ייקבעו בהתחשב בתפקיד שמילא נושא המשרה ,בדרגתו ,בתקופת שירותו ,או
בכל גורם אחר שייקבע;
) (3מותר ,בתנאים שייקבעו ,להוון אותו חלק מהגמלאות ,כפי שייקבע,
המגיעות לזכאי;
) (4לצורך חישוב הזכות לגמלה ושיעורה מותר לצרף לתקופת הכהונה באותה
שעה תקופת כהונה קודמת אחרת ,כולה או מקצתה ,במדינה או באחד ממוס
דותיה או מפעליה ,או במוסדות ציבור אחרים שייקבעו ,והכל בתנאים שייקבעו;
) (5מגמלה המשתלמת ינוכו סכומים שהזכאי לגמלה מקבל כמשכורת או
כגמלה מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף  28לחוק שירות המדינה )גמלאות(,
תשט״ו— 1935ז
) (6הגמלה המשתלמת לשאירים שאינם סמוכים על שולחן אחד תחולק בדרך
שתיקבע;
) (7התשלומים ,טובת ההנאה או השירות יהיו פטורים כולם או מקצתם ממס
המוטל על ההכנסה.

,2

1

,3
ממנה.

הכנסת רשאית בהחלטה להוסיף על נושאי המשרות המפורטים בתוספת או לגרוע

,4

החלטות לפי סעיפים  1ו־ 3יפורסמו ברשומות.

,5

בטלים -
)(1
)(2

חוק גמלאות לשרים ,תשי״ז957-ו;2
חוק גמלאות לחברי הכנסת ,תשי״ח.31958-

) ,6א( בסעיף  16לחוק־יסוד :נשיא המדינה* יימחקו המלים ״או אחריה ,לרבות אלה
שישולמו לשאיריו״.
)ב( בסעיף 4א לחוק מבקר המרינה ,תשי״ח 195&-ונוסח משולב[־ ,יימחקו המלים
״או אחריה ,לרבות אלה שישולמו לשאיריו לאחר מותו״.
)ג( בסעיף  18לחוק השופטים ,תשי״ג ,«1953-יימחקו המלים ״או אחריה ,לרבות
אלה שישולמו לתלויים לאחר מותו״.
*
1
2
3

נתקבל בכנסת ביום ז׳ בניסן תשכ״ט ) 26במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח״ח 824׳ תשב״ט,
עמ׳ .152
 4ט״ח תשי״ח׳ עמי .69
135.
פ״ח תשט״ו ,עמי
 5פ״ח תשי״ה׳ עמי .92
168.
סייח תשיי׳ז ,עמי
0 8״ח תשייג׳ עמי .149
116.
פ״ח תשייח ,עמי
ספר החוקים  ,555ע״ז מיסו חשכ״ט4.4,!96? ,

)ד( בסעיף  17לחוק הדיינים ,תשט״ו—1955׳ ,יימחקו המלים ״או אחריה ,לרבות
אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו״.
)ה( בסעיף  14לחוק הקאדים ,תשכ״א— ,«1961יימחקו המלים ״או אחריה ,לרבות
אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו״.
) 0בסעיף  20לחוק בתי הדין הדרוזיים ,תשכ״ג— ,91963יימחקו המלים ״או אחריה,
לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו״.
)ז( בסעיף  14לחוק בנק ישראל ,תשי״ד—•1954״ ,יימחקו המלים ״ועדת הכספים
של הכנסת תקבע את הגמלאות שישולמו לנגיד ולמשנה עם פרישה מהתפקיד ולשאיריהם
לאחר פטירה״.
)ח( החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה ,חברי הממשלה והרבנים הראשיים
לישראל ,תשי״א— ,«1950לא יחול עוד על גמלתו של רב ראשי ושאיריו.
) .7א( אין בחוק זה ובהחלטות שיתקבלו על פיו כדי לגרוע מזכות שנרכשה או שנולדה
לפי החוקים המפורטים בסעיפים  5ו~.6
)ב( כל עוד לא ייקבע אחרת בהחלטה על פי סעיף  1ישולמו גמלאות לזכאים להם
על פי החוקים המפורטים בסעיפים  5ו־.6

שמירת זכויות

) .8א( הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.
)ב( שר האוצר יהיה רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,להתקין תקנות בבל
ענין הנוגע לביצועו של הוק זה ,ובין היתר —
) (1סדרי הגשת תביעות לגמלאות;
) (2סדרי תשלום ומועדם;
) (3שיטת ההיוון של קצבאות;
) (4תשלום גמלה שלא לידי הזכאי לה.

ביצוע ותקנות

.9

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

תחילה

התוספת
)סעיף (1
נשיא המדינה
שר
חבר הכנסת
שופט
רב ראשי

מבקר המדינה
נגיד בנק ישראל ומשנהו
דיין
קאדי
קאדי מדיהב
גולדה מאיר
ראש הממשלה

ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה
ל ם״ח תשט״ו׳ ענן׳
 8מ״ח תשכ״א׳ עמי
 3ם״ח תשכ״ג /עמי .20
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 10פ״ח תשי״ד׳ עמ׳ .192
 11ם״ח חשי״א׳ עניי .10
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חוק ניירות ע ר ך )תיקון( ,תשכ״ט* 1969-

,1

במקוון

״תחילה

מעיף  58לחוק ניירות ערך ,תשכ״ח) ! 1968-להלן — החוק העיקרי( ,יבוא:
 .58הוראות פרק ב׳ תחילתן היא ביום י ״ ג בניסן ת ש כ ״ ט ) 1באפריל
 ;(1969שאר ה ו ר א ו ת החוק תחילתן ביומ ט ״ ו בתמוז תשכ״ט )1
'.(1909׳

,ינ־ולי

.2

אחרי סעיף  58לחוק העיקרי יבוא;

״סייג לתחולה

 .59על הצעת ניירות ערך הגעשית א ח ר י ט ״ ו בתמוז תשכ״ט ) 1ביולי
 (1969על פי תשקיף שהוצא הדין לפני אותו יום ,יחול הדיין שחיה בתוקף
ערב אותו יומ ולא יחולו לגביה הודאות חוק זה.״

ג ולדה מא י ר
ראש הממשלה

זאב ש ר ף
שר האוצר

שנ י אור זלמן שזר
נ ש י א המדינה

י נתקבל בכנסת ביים ז׳ בניסן תשג״ט ) 26במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 823׳ תשג״ט
עמ׳ .150
 1ס״ח חשכ״ח׳ עמי .234
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המחיר  36אגורות

ספר החוקים  ,555ט״ז בניסן תשכ׳׳ט4.4.1969 ,
הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי ,יר־שלים

