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חוק־יסוד :הממשלה )תיקון(
תיקון סעיף 5

בסעיף  5לחוק־יסוד :הממשלה׳ ,בסוף סעיף קטן)ב( יבוא:

,1

״ואולם מי שמכהן בתפקיד שופט ,דיין של בית דין דתי או קצין בשירות
הקבע של צבא־הגנה לישראל ,לא יהיה לשר אלא אם חדל לכהן באותו
תפקיד לפחות  100יום לפני כן.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ב״ג בתמוז תשל״ג ) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק פורסמה בהייה  /1071תשל״ג׳ עמי .353
 1סייח תשכ״ח׳ עמי .226

חוק לתיקון פקודת הראיות )מם׳  ,(2תשל״ג* 1973-
הוספת סעיפים
42א עד 42ה

,1
יבוא:

בפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל״א— 1971י ,בפרק בי ,סימן ז׳ יסומן ח׳ ולפניו

"סימן ז׳ :פסק דין מרשיע במשפט פלילי
קבילות פסק דין

42א) .א( הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי ,המר־
שיע את הנאשם ,יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם
אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע ,ובכלל
זה מי שחב בחובו הפסוק ,הוא בעל דין במשפט האזרחי.
)ב(

הוראות סעיף זה אינן חלות על —
) (1פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין
ש ל בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט
שלום:
)(2

עיון בפרוטוקול
ובחומר אחר

ממצאים ומסקנות שבגזר הדין ,להבדיל מהכרעת הדין.

42ב .הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א ,רשאי בית המשפט לעיין גם
בכתב האישום ,בפרוטוקול ובכל חומר אחר שהוגש במשפט הפלילי ,אם
ראה צורך בכך לשם הבהרת האמור בראיה.

• נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 995׳ תשל״ב׳
עמי .265
 1דיני מדינת ישראל׳ נוסה חדש 18׳ עמי  ;421סייח תשל׳׳ג׳ עמי .191
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ראיות לסתירת
פסק דין

42ג .הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א ,לא יהיה המורשע או חליפו או
מי שחב בחובו הפסוק רשאי להביא ראיה לסתור ,או ראיה שכבר נשמעה
או הוגשה במשפט הפלילי ,אלא ברשות בית המשפט ,מטעמים שיירשמו
וכדי למנוע עיוות דין.

ממצאים ומסקנות
בתגיעו! אזרחית
3גררת

42ד .בדיון בתביעה אזרחית לפי סעיף 35א לחוק בתי המשפט ,ת ש י ״ ז -
 ,21957יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי כאילו
נקבעו במשפט אזרחי.
42ה .הוראות סימן זה באות להוסיף על כ ל דין בדבר קבילות פסק דין
כראיה.״

שמירח דינים

2״

בחוק בתי המשפט ,תשי״ז— ,1957אחרי סעיף  35יבוא:

׳׳»!נות «זייחי
!:ג־״יי* לפליל׳״
ת

35א) .א( הורשע אדם בבית משפט שלום או בבית משפט מחוזי והוגשה
נגדו  -ונגדו בלבד — תביעה אזרחית בשל העובדות המהוות את העבירה
שבה הורשע ,מוסמך השופט או המותב שהרשיעו ,לאחר שפסק־הדין
בפלילים הפך לחלוט ,לדון בתביעה האזרחית ,אם ביקש זאת מגיש
התביעה ,ולענין זה -

תיקון חוק בתי
המשפט

) (1מוסמך בית משפט מחוזי לדון גם אם שווי התביעה
בתחום סמכותו של בית משפט שלום:
) (2מוסמך בית משפט שלום לדון בתביעה אזרחית אם
שוויה אינו עולה על  20,000לירות.
)ב( שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בתביעה האזרחית,
לרבות הוראות בדבר המועד והדרך להגשת התביעה וההליכים בערעור.״
,3

בחוק בית הדין לעבודה ,תשכ״ט ,3 1969-בסעיף  ,39בסופו יבוא:

1

״ולענין סעיף 35א לאותו חוק יהיה בית הדין מוסמך לדון רק בתובענות
שבתחום סמכותו הענינית.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

תיקון חוק בית
דין לעבודה

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

אפרים קציר
נשיא המדינה

 2ס״ח תשי״ז׳ עמי .148
 3ס״ח תשכ״ט׳ עמי .70
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חוק לתיקון פקודת מם הכנסה)מס׳  ,(19תשל״ג* 1973-
תיקון סעיף 9

הוספת סעיף 35א

בסעיף  (17)9לפקודת מם הכנסה י )להלן  -הפקודה( ,בסופו יבוא ״וכן בת שירות
ן.
שסיימה שירות לאומי כמשמעותו בחוק שירות לאומי ,תשי״ג—1953״  ,2ובלבד שמשך
תקופת שירותה לא השתכרה יותר מחייל בשירות סדיר״.
אחרי סעיף  35לפקודה יבוא:

.2

״זיכוי בעד
הוצאות ריפוי
מיוחדות

35א) .א( בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל ,ששילם
בשנת המם ,בעד טיפול רפואי שלו או של בן משפחתו שבעדו הוא זכאי
1

לניכוי ממם על פי סעיפים  37או  ,40סכומים העולים על  121%מסך
כל הכנסותיו באותה שנה ,לאחר ניכוי הסכומים המפורטים בסעיפי ב
 17עד  ,29יותר לו ניכוי ממס בשיעור של  35%מאותו חלק מהסכומים
ששילם העולה על  12|%כאמור )להלן  -הסכום העודף( ,אם ועדה
רפואית ,שהוקמה לפי חיקוק וששר האוצר קבע אותה לענין זה ,א י ש ר ה
שהטיפול היה חיוני ,ובלבד שלא יותר זיכוי בשל הוצאות שקבע י־ עוין
זה שר האוצר בתקנות.
)ב( קיבל יחיד כאמור בסעיף קטן )א( פטור לפי סעיף ,(5)9
יופחת הסכום הפטור מהסכום העודף.״
בסעיף  40לפקודה —
בסעיף קטן)א( ,האמור בפסקה ) (3יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
)(1

תיקון סעיף 40

.3

תיקון סעיף !3א

בסעיף 45א לפקודה אחרי ״העולה על  900לירות״ יבוא ״או על  5%מההכנסה המזכה
.4
כמשמעותה בסעיף  ,47לפי הסכום הגדול יותר״.

״)ב( הורים החיים בנפרד ולאשה היתה הכנסה מיגיעתה האישית
בעסק או במשלח־יד או מעבודה ,תהא האשה זכאית ,בשל ילדיה הנמצאים
אצלה ,בנוסף לחלק היחסי של הניכוי לפי פסקה ) (1כאמור בפסקת משנה
)א( ,לאחד משני אלה ,לפי הסכום הגדול יותר:
ניכוי החלק היחסי המגיע לה לפי פסקה ) (2כאמור
)(1
בפסקת משנה )א(;
ניכוי מהכנסתה מיגיעתה האישית כאמור ,בסכום של
)(2
 1,260לירות בשל הילד הראשון ושל  150לירות בשל כל
אחד מהילדים השני ,השלישי והרביעי.״;
בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא ״הוא הדין לגבי מי שהיתה לו בת בשירות
)(2
לאומי כמשמעותו בחוק שירות לאומי ,תשי״ג ,1953-ובלבד שלא השתכרה
יותר מחייל בשירות סדיר״.

• נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1048׳ תשל״ג׳
עמ׳ .192
 1דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 6׳ עמי .120
 2ס״ח תשי״ג׳ עמי .163
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.5

במקום סעיף  47לפקודה יבוא:

״ניכוי תשלומים
בעד תגמולים
או קצבה

.47

)א(

החלפת פעיף 47

בסעיף זה -
) (1״הכנסה מזכה״  -סך כל הכנסתו של יחיד ,לאחר ניכוי
הסכומים המפורטים בסעיפים  17עד  ,29עד ׳לסכום של
 30,000לירות לשנה ,ובלבד שהכנסת העבודה שלו תובא
בחשבון תחילה;
״קופת גמל״  -קרן או קופה לתגמולים ,לקצבה,
)(2
לפיצויים ,לחופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה ,וכן קופה
מרכזית להשקעות של קופות גמל ,שהנציב אישר אותן
לענין פקודה זו בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות ,וכל עוד
הן מתנהלות בהתאם לתקנות ,למעט קרן או קופה שמנהלת
אותן חברת ביטוח שלא למטרת תגמולים ,קצבה או פיצויים.

)ב( יחיד שבשנת מס שילם סכומים לקופת גמל בעד תגמולים או
קצבה לטובתו ,יותר לו ניכוי הסכומים ששילם ובלבד שהניכוי לא יעלה
על
 7%מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה :ואולם אם
)!(
שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על 12%
מהכנסתו כאמור ,יותר לו ,בשל החלק העולה על  12%כאמור,
ניכוי נוסף עד ל־ 4%מאותה הכנסה;
 5%מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה ושלגביה
)(2
המעביד לא שילם בעדו לקופת גמל לתגמולים או לקצבה
והוא איננו זכאי בשלה לקצבה על פי דין או חוזה.
)ג(
סעיף 45א

סכום שנוכה לפי סעיף קטן )ב( לא יובא בחשבון לצורך

)ד( שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע
ניכויים בשיעורים גבוהים מהאמורים בסעיף קטן )ב( לסוג מםויים של
בני־אדם ובתנאים ובסייגים שיקבע.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
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חוק נכי רדיפות הנאצים)תיקון מס׳  ,(3תשל״ג* 1973-
תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 3א

בסעיף  1לחוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז—) » 1957להלן  -החוק העיקרי( ,בהגדרת
.1
״מענק״ ,במקום ״למעט תשלום לסילוק קצבאות שנצטברו בעבר״ יבוא ״לרבות תשלום
לסילוק קצבאות שנצטברו בעבר״.
,2

במקום סעיף !:א לחוק העיקרי יבוא:
3א) .א( נכה הזכאי לגבי חודש פלוני לתגמולים לפי חוק זה ולקצבת
נכות מכל מקור אחר ,יחולו עליו לגבי אותו חודש הוראות אלה:

״תשלום קצבה
מ מ ק י ר א ח י

) (1עלה הסכום השווה לקצבה המשתלמת מן המקור האחר
על התגמול ,לא ישולם כל תגמול:
) (2לא עלה הסכום האמור על התגמול ,ינוכה הסכום
מהתגמול;
) (3לא השתלמה הקצבה על בסים של חודש ,יבוא במקומה
לענין סעיף קטן זה חלק יחסי שלה לפי שיעורי הזמן.
)ב( הניכויים כאמור לא יתחילו אלא לאחר שסך כל הקצבאות
שהנכה נעשה זכאי להן הגיעו לכיסוי ההוצאות שהוציא כדין להשגת
הקצבה.
)ג( חישוב התגמולים לפי סעיף קטן )א( ייעשה לגבי התקופה
מהיום שבו היה הנכה זכאי לראשונה לתגמולים לפי חוק זה ,והנכה חייב
להחזיר לאוצר המדינה כל סכום תגמולים ששולם לו מעל המגיע לו לפי
סעיפים קטנים )א( ו־)ב(.
)ד( חובות הנכה לפי סעיף זה ניתנים לקיזוז עם תגמולים שאוצר
המדינה חייב לנכה.״
הוספת סעיף 3ו

.3

אחרי סעיף 3ה לחוק העיקרי יבוא:
3ו .על אף האמור בחוק זה לא תישלל זכותו של אדם לתגמולים ולטו־
בות הגאה אחרות לפי חוק זה מטעם זה בלבד שהוא קיבל או שהיה זכאי
לקבל בגלל נכותו תגמול ,קצבה או פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית
של גרמניה מחמת שבזמן מן הזמנים היה משתייך לחוג השפה והתרבות
הגרמנית :סעיפים 3א עד 3ה ויתר הוראות חוק זה בדבר זכויותיו וחו
בותיו של נכה יחולו על אדם כאמור בשינויים המחוייבים לפי הענין.״

״שמידת זכויות
ו ח ו נ י ת

תיקון סעיף 4

.4

בסעיף )4א( לחוק העיקרי -
)(1

בפסקה ) ,(1במקום ״ 65אגורות״ יבוא ״ 1.01לירות״;

)(2

בסופו יבוא:
״) (3כל עוד היה נשוי  6 -לירות.״

• נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1055תשל-ג
עמי .244
 1פ״ח תשי״ז׳ עמ׳  ;103תש״ך ,עמ׳  ;88תשכ״ט /עמ׳ .90
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.5

תיקון סעיף 4א

בסעיף 4א לחוק העיקרי ,אחרי מעיף קטן)ג( יבוא:
״)ד( שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כי לענין זכאותו של נכה
לתגמול נוסף לפי סעיף זה ולענין הניכוי לפי סעיף קטן)ב( ,מותר להביא
בחשבון את הכנסתו של הנכה בתקופה מסויימת לפני המועד של תשלום
התגמול.״

בסעיף  10לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא ״ובלבד שאם נקבעה לנכה
.6
דרגת נכות גבוהה יותר ,ישולם התגמול לפי קביעה זאת החל מהמועד שבו נדרשה הקביעה
החדשה של הדרגה״.

תיקון סעיף 10

בסעיף  14לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,במקום ״ששה חדשים״ יבוא ״שנתיים״.

תיקון סעיף 14

.7
.8

)א(
)ב(

תחילתם של סעיפים  1עד  3היא ביום תחילתו של החוק העיקרי.

תחילה

תחילתו של סעיף  4היא ביום י״ז בניסן תשל״ב ) 1באפריל .(1972

) .9א( סעיף  7יחול גם לגבי מי שביום פרסום חוק זה ברשומות נמצא בחוץ לארץ
למעלה מששה חדשים ,אולם לא ישולם מכוחו תגמול אלא בעד התקופה שלאחר יום הפרסום.

הודאת מעבר

)ב( הטבות שנכה היה זכאי להן ,ערב תחילתו של חוק זה ,לפי החוק העיקרי ,והן
עולות על אלה שהוא זכאי להן מכוח חוק זה ,לא יופחתו או יופסקו מחמת חוק זה בלבד.
פנחס ספיר
שר האוצר

גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

חוק מילווה חסכון ,תש״ל) 1970-תיקון מס׳  ,(3תשל״ג* 1973-
.1

.2

בסעיף  12לחוק מילווה חסכון ,תש״ל) 11970--להלן  -ה ק
ח ו

)(1

סעיף ק ט ן ) ב (  -בטל.

)(2

סעיפים קטנים)ג( ו־)ד( יסומנו)ב( ו ־ ) . 0

ה ע

יק י( _
ר

אחרי סעיף  12לחוק העיקרי יבוא:

״העברה ושעבוד

תיקון סעיף 12

תוספת סעיף 12א

12א) .א( תעודות המילווה לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה
למעט העברות מכוח הדין.
)ב( תעודות המילווה או הזכות לקבלתן לא יהיו ניתנות לשעבוד
אלא כבטוחה -
) (1לחיוב של ב ע ל התעודות או של הזכאי לקבלתן,
שהמדינה ערבה ל ו או לטובת המדינה בעד ערבותה;

* נתקבל בכופת ביוט כ״ג בתמוז חשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצפת ההוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1081׳ תשל״ג ,עמי .420
 1ס״ח תש״ל ,עמי  ;52תשל״א ,עמי  ;79תשל״ב ,עמי .64
ס3ר החוקים  ,711ד׳ באב תשל״ג2.8.1973 ,
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לפרעון הלוואה שניתנה לבעל התעודות או לזכאי
)(2
לקבלתן במסגרת אשראי מכוון כמשמעותו בסעיף  8להוראות
בנק ישראל)נכסים נזילים( ,תשל״א ,21971-ושר החקלאות,
שר המסחר והתעשיה או שר התיירות ,או מי שהם או אחד
מהם הסמיכו ,אישר את השיעבוד.
)ג(

) (1שועבדו תעודות המילווה או הזכות לקבלתן ,תהיה למי
שלטובתו נעשה השעבוד זכות עדיפות להיפרע מהתעודות
על פני כל נושה אחר ,אף שלא נתמלאו תנאי סעיף  4לחוק
המשכון ,תשכ״ז—.31907
לבנק ישראל תינתן הודעה על תעודות המילווה ששו־
)(2
עבדו או שהזכות לקבלתן שועבדה.
) (3שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לענין מתן ההודעה
לבנק ישראל והרישומים שיעשה בנק ישראל ,וכן למי יימסרו
תעודות המילווה שהן או הזכות לקבלתן שועבדו או דמי
פדיונן של תעודות כאמור.״
פנחס ספיר
שר האוצר

גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה
 2ק״ת תשל״א ,עמ׳  ;690תשל״ב ,עמי .621
 3סייח תשכ״ז ,עמי .48

חוק מילווה חסכון ,תשל״א)1971-תיקון מס׳  ,(2תשל״ג* 1973-
תיקון י ף י!

.1

ה-ספתםעיף12א

.2

פ ע

בסעיף  12לחוק מילווה חסכון ,תשל״א—) !1971להלן  -החוק העיקרי( -
)(1

סעיף קטן)ב( — בטל.

)(2

סעיפים קטנים )ג( ו״)ד( יסומנו)ב( ו מ ג ( .

אהרי סעיף  12לחוק העיקרי יבוא:

״העברה ושעבוד

12א) .א(

תעודות המילווה לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה

למעט העברות מכוח הדין.
)ב(

תעודות המילווה או הזכות לקבלתן לא יהיו ניתנות לשעבוד

אלא כבטוחה
)(1

לחיוב של

בעל

התעודות או של הזכאי לקבלתן,

שהמדינה ערבה לו או לטובת המדינה בעד ערבותה;
)(2

לפרעון הלוואה שניתנה לבעל התעודות או לזכאי

לקבלתן במסגרת אשראי מכוון כמשמעותו בסעיף  8להוראות
• נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג ) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1081׳
תשל״ג עמי .420
 1סייח תשל״א ,עמי  ;76תשל״ב ,עמי .74
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)ג(

בנק ישראל)נכסים נזילים( ,תשל״א— ,21971ושר החקלאות,
שר המסחר והתעשיה או שר התיירות ,או מי שהם או אחד
מהם הסמיכו ,אישר את השיעבוד.
) (1שועבדו תעודות המילווה או הזכות לקבלתן ,תהיה למי
שלטובתו נעשה השעבוד זכות עדיפות להיפרע מהתעודות
על פני כל נושה אחר ,אף שלא נתמלאו תנאי סעיף  4לחוק
המשכון ,תשכ״ז—.31967
לבנק ישראל תינתן הודעה על תעודות המילווה ששו־
)(2
עבדו או שהזכות לקבלתן שועבדה.
) (3שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לענין מתן ההודעה
לבנק ישראל והרישומים שיעשה בנק ישראל ,וכן למי יימסרו
תעודות המילווה שהן או הזכות לקבלתן שועבדו או דמי
פדיונן של תעודות כאמור.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
 2ק״ת תשל״א ,עמי  ;690תשל״ב ,עמ׳ .621
 3סייח תשכ״ז ,עמי .48

חוק מילווה חסכון ,תשל״ב) 1972-תיקון מס׳  ,(2תשל״ג 1973-״
.1

במקום סעיף 7א לחוק מילווה חסכון ,תשל״ב ,! 1972-יבוא:
״העברה ושעבוד

החלפת סעיף דא

7א) .א( תעודות המילווה לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה
למעט העברות מכוח הדין.
)ב( תעודות המילווה או הזכות לקבלתן לא יהיו ניתנות לשעבוד
אלא כבטוחה -
) (1לחיוב של בעל התעודות או של הזכאי לקבלתן,
שהמדינה ערבה לו או לטובת המדינה בעד ערבותה:
לפרעון הלוואה שניתנה לבעל התעודות או לזכאי
)(2
לקבלתן במסגרת אשראי מכוון כמשמעותו בסעיף  8להוראות
בנק ישראל)נכסים נזילים( ,ת ש ל ״ א  , 2 1 9 7 1 -ושרהחקלאות,
שר המסחר והתעשיה או שר התיירות ,או מי שהם או אחד
מהם הסמיכו ,אישר את השיעבוד.
)ג(

) (1שועבדו תעודות המילווה או הזכות לקבלתן ,תהיה
למי שלטובתו נעשה השעבוד זכות עדיפות להיפרע מהתעודות
על פני כל נושה אחר ,אף שלא נתמלאו תנאי סעיף  1לחוק
המשכון ,תשכ״ז.31967-

• נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1081׳ תשל״ג ,עמי .422
 3סייח תשכ״ז ,עמי .48
 2ק״ת תשל״א ,עמי  ;690תשל״ב ,עמי .621
 1סייח תשל״ב ,ע»׳  ;62סייח תשל״ג ,עמ׳ .98
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לבנק ישראל תינתן הודעה על תעודות המילווה ששו־
)(2
עבדו או שהזכות לקבלתן שועבדה.
) (3שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לענין מתן ההודעה
לבנק ישראל והרישומים שיעשה בנק ישראל ,וכן למי
יימסרו תעודות המילווה שהן או הזכות לקבלתן שועבדו או
דמי פדיונן של תעודות כאמור.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

חוק מילווה חסכון ,תשל״ג)1973-תיקון( ,תשל״ג* 1973-
החלפת סעיף 8

במקום סעיף  8לחוק מילווה חסכון ,תשל״ג— ,! 1973יבוא:
.1
) .8א( תעודות המילווה לא יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות להעברה
״העברה ושעבוד
למעט העברות מכוח הדין.
)ב( תעודות המילווה או הזכות לקבלתן לא יהיו ניתנות לשעבוד
אלא כבטוחה -
לחיוב של בעל התעודות או של הזכאי לקבלתן,
)(1
שהמדינה ערבה לו או לטובת המדינה בעד ערבותה:
לפרעון הלוואה שניתנה לבעל התעודות או לזכאי
)(2
לקבלתן במסגרת אשראי מכוון כמשמעותו בסעיף  8להוראות
בנק ישראל)נכסים נזילים( ,תשל״א ,21971-ושר החקלאות,
שר המסחר והתעשיה או שר התיירות ,או מי שהם או אחד
מהם הסמיכו ,אישר את השיעבוד.
)ג(

) (1שועבדו תעודות המילווה או הזכות לקבלתן ,תהיה
למי שלטובתו נעשה השעבוד זכות עדיפות להיפרע מהתעודות
על פני כל נושה אחר ,אף שלא נתמלאו תנאי סעיף  4לחוק
המשכון ,תשכ״ז.31967-
לבנק ישראל תינתן הודעה על תעודות המילווה ששו־
)(2
עבדו או שהזכות לקבלתן שועבדה.
) (3שר האוצר יקבע בתקנות הוראות לענין מתן ההודעה
לבנק ישראל והרישומים שיעשה בנק ישראל ,וכן למי
יימסרו תעודות המילווה שהן או הזכות לקבלתן שועבדו או
דמי פדיונן של תעודות כאמור.״
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בגנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה  1081תשל״ג ,עמי .423
 3פ״ח תשכ״ז ,עמי .48
 2ק״ת תשל״א ,עמי  ;690תשל״ב ,עמי 621״
96.
 1סייח תשל״ג ,עמי
׳
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חוק הבחירות)דרכי תעמולה()תיקון מס׳  ,(4תשל״ג* 1973-
במקום סעיף  9לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,תשי״ט— 1959ג )להלן
.1
העיקרי( ,יבוא:
״איסור שימוש
בכלי רכב ואיסור
'
ה ד ב ק י ת

י כ י

 -החוק

החלפת סעיף»

)א( לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש בכלי רכב:
.9
איסור זה לא יחול ביום הבחירות לגבי כלי רכב העומד באותו יום לרשות
רשימת מועמדים.
)ב( פרט לאמור בסעיף  10לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות
הדבקה ,התקנה ,כתיבה ,צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או
על כבישים ,מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או
שיסע בהם.״

.2

בסעיף  10לחוק העיקרי ,במקום פסקה) (4יבוא:

תיקון סעיף 10

״) (4המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה
רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד
להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות ,או על
משרדיה או מועדוניה של המפלגה או של רשימת המועמדים
המפרסמת את המודעה.״
.3

אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:
״הגבלה על
שלטי
ט

.4

הוספת סעיף 10א

10א .הוראות סעיף  10יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על שלט מודפס
או בלתי מודפס ,אולם הגבלת פסקה ) (1לסעיף  10לא תחול על שלט
הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים.״

במקום סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 11

״שמירה על הוראות  .11על אף האמור בכל דין אחר ,לא תרשה רשות מקומית הדבקת
חומר שיש בו תעמולת בחירות אם החומר נוגד את הוראות סעיפים 10 ,9
או  10א.״
.5

אחרי סעיף 17א לחוק העיקרי יבוא:
״צו מניעה

הוספת סעיף 17ב

ד1ב) .א( יושב־ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי ,לאחר
שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו ,ליתן צו המונע ביצוע
מעשה עבירה לפי חוק זה או ה מ ש כ ת ו ) ל ה ל ן  -צ ו מניעה( :לענין זה ,״נוגע־
בדבר״ — חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה
בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה ,או בא כוח רשימה לפי
סעיף  59לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב  ,1תשכ״ט—.2 1969

* נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1083׳ תשל״ג׳
עמי .436
 1ס״ח תשי״ט׳ עמי  ;138תשכ״א׳ עמי  ;166תשכ״ט׳ עמי 12׳ עמי .199
 2סייח תשב״ט׳ עמי .103

ספר החוקים  ,711ד׳ באב תשל״ג2.8.1973 ,
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)ב( ע ל צו מניעה ניתן לערוד בפני ועדת הבחירות המרכזית,
והוראות סעיף  137לחוק הבחירות לכנסת ונוסח משולב[ ,ת ש כ ״ ט -
 ,1969יחולו על הצו :אין בהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו.
לענין דיני בזיון בית משפט והוראות סעיף  143לפקודת החוק
)ג(
הפלילי ,3 1936 ,דין צו מגיעה כדין צו של בית משפט.
)ד( לא ייענש אדם לפי הוראות סעיף  17אם עמד לדין בשל
הפרת צו מניעה ,ולא יועמד אדם לדין בשל הפרת צו מניעה אם הואשם
ב ש ל אותו המעשה לפי סעיף .17״
הוראת שעה

ע ל אף האמור בסעיפים  6ו־ 7לחוק ,מותר שימוש באות המייצגת רשימת מועמדים
.6
ובכינוי הרשימה ,לרבות הארתם ,בכפוף לאמור בסעיף  6לחוק ,בתקופה שמיום היכנס חוק
זה לתקפו ועד יום הבחירות לכנסת השמינית.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
 3עייר  /1936תוס׳ 1׳ עמי ,263

חוק הרשויות המקומיות)בחירות()תיקון מס׳  ,(7תשל״ג* 1973-
הוספת סעיף 32א

אחרי סעיף  32לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה 1965-י )להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,יבוא:
״מזכיר ועדת קלפי 32א) .א(

ועדת הבחירות רשאית ,באישור השר ,למנות מזכיר לועדת

קלפי.
)ב( המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה
בכל הקשור ב מ י ל ו י תפקידיה; אי נוכחותו אינה פוסלת את הישיבה.״
תיקון סעיף 56

ב ס ע י ף  56לחוק ה ע י ק ר י  ,אחרי ״משקיפים כאמור בסעיף ) 34ה(״ יבוא ״מזכיר
.2
ועדת הקלפי״.

תיקון סעיף 63

בסעיף  63לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,בסופו יבוא ״אולם אם היו במעטפת הצבעה
.3
לא יותר משני פתקי הצבעה זהים לא ייפסל הקול בשל כך ,אך הפתק השני לא יובא בחשבון״.

י נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז תשל״ג) 23ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  /1072תשל״ג׳
עמ׳ .358
ג סייח תשכ״ה׳ עמי  ;248תשכ״ו׳ עמי  ;71תשכ״ט׳ עמי 36׳ עמי  ;97עמי  ;197תשל״ג׳ עמי 22׳ עמ׳ .158
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.4

אחרי סעיף 84א לחוק העיקרי יבוא:
״הצבעה ל
שי יי
ש

ט

מ

הוספת מעיף 84ב

84ב) .א( לא יאוהר מ־ 45יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה
לשר רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר
נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד
בישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו אך
מחוץ לאותו אזור קלפי ,ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו
אזור.
)ב( ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן)א( יצויינו ,ליד שמו
של כל שוטר ,אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו,
הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחריה ,ומספר
תעודת השוטר.
)ג( השר ,או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה,
ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן)א(
מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים.
)ד( השר ,או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה,
יוציא ל כ ל שוטר אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן)א( והוצא
מרשימת בוחרים כאמור בסעיף קטן)ג( תעודת־הצבעה־לשוטר שתכלול
את מספר תעודת הזהות או פנקס הזיהוי שלו ,את מספר תעודת השוטר
שלו ,ואת שם הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור הקלפי אשר מ ר 
שימת הבוחרים שלו נמחק שמו לפי סעיף קטן)ג(; התעודה תימסר לשוטר
שהיא נועדה לו ,נגד קבלה בכתב ,על ידי מי שמינה לכך השר באחד
המקומות שקבע לכך השר בהתייעצות עם שר המשטרה.
)ה( שוטר שהוצאה לו תעודת־הצבעה־לשוטר רשאי להצביע בכל
קלפי שבתחום אותה רשות מקומית ,ובלבד שהופיע במדי שוטר והזדהה
בתעודת זהות או בפנקס זיהוי ובתעודת שוטר ,ומשהצביע כאמור ימסור
ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת־ההצבעה־לשוטר :יושב ראש ועדת
הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי ,והועדה
תטביע את החותמת המעידה שהצביע לרשות המקומית ותנקב את תעודת
הזהות או פנקס הזיהוי כאמור בכעיף .60״

בסעיף  86לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״חבר ועדת קלפי״ יבוא ״מזכיר
,5
ועדת קלפי״.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ץ

תיקון סעיף 86

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה

ספר החוקים  ,711ד׳ באב תשל״ג2.8.1973 ,

247

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )מס׳  ,(5תשל״ג* 1973-
.1

הוספת סעיף 149א
.

א ח ר י ס ע י ף  149ל פ ק ו ד ת ה ע י ר י ו ת ׳ יבוא:

״ועדות מל״ח

המועצה תבחר ועדה להכנת המשק ל ש ע ת חירום ולהפעלתו

 149א ) .א(
בשעת חירום.
)ב(

)(1

על הרכבה של ועדה כאמור לא יחולו הוראות סעיף

.162
)(2
)(3

ה ו ע ד ה ת ק י י ם ישיבותיה ב ד ל ת י י ם ס ג ו ר ו ת ;
היו ה ד ע ו ת ב י ש י ב ה ש ק ו ל ו ת

 -תהא ליושב ראש

הישיבה ק ו ל נוסף או מכריע:
)(4

ה ח ל ט ו ת ה ו ע ד ה  -ל מ ע ט ה ח ל ט ו ת בעני ן ה נ ו ג ע ל ת ק צ י ב

ה ע י ר י ה — אינן ט ע ו נ ו ת א י ש ו ר ה מ ו ע צ ה  ,ו א ו ל ם ה מ ו ע צ ה
ר ש א י ת ל ה ס מ י ך א ת ה ו ע ד ה ל ה ח ל י ט גם ב ע נ י ן ה נ ו ג ע ל ת ק 
ציב

תיקון סעיף 165

.2

העיריה.״

ב ס ע י ף  165ל פ ק ו ד ת ה ע י ר י ו ת  ,א ח ר י ״ ו ע ד ת ה ה נ ה ל ה ״ י ב ו א ״ ו ה ו ע ד ה ל ה כ נ ת ה מ ש ק

לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום״.

הוספת סעיף 248א

.3

א ח ר י ס ע י ף  248ל פ ק ו ד ת ה ע י ר י ו ת •בוא:

״הגנת המשק
לשעת חירום
והפעלתו

248א) .א(

העיריה תעשה את

כל הדרוש

להכנתו של המשק לשעת

ח י ר ו ם ו ל ה פ ע ל ת ו א ו ת ו זמן ,ל מ ע ט גיוסם ש ל כוח א ד ם ו צ י ו ד א ש ר ח ל
ע ל י ה ם חיקוק א ח ר  ,ה כ ל ב כ פ ו ף ל ה ו ר א ו ת ה ש ר ה מ מ ו נ ה ע ל ה פ ע ו ל ו ת
ב ת ח ו ם ה נ ו ג ע ב ד ב ר ו ב ה ת א ם ל ת כ נ י ת ש א י ש ר ה ה מ מ ש ל ה א ו מי ש ה ס מ י כ ה
לכך? ה ח ל ט ו ת י ה ם ש ל ה מ מ ש ל ה  ,ש ל מי ש ה ס מ י כ ה  ,ש ל ש ר ו ש ל ה מ ו ע צ ה
ל פ י ס ע י ף זה אינן ט ע ו נ ו ת פ ר ס ו ם ב ר ש ו מ ו ת .
)ב(

ל פ נ י ש נ ת כ ס פ י ם יכין ש ר ה פ נ י ם  ,ב ה ת י י ע צ ו ת ע ם ה ר ש ו י ו ת

המקומיות הנוגעות בדבר ,תכנית לשנת הכספים הבאה ל ר כ י ש ת ציוד
ולהקמת מבנים ל צ ר כ י המשק לשעת חירום.
)ג(

שר האוצר יעביר ל ש ר הפנים ,בכל שנת כספים ,סכום

מאוצר המדינה ,שהוא מחצית סך כל אומדני ההוצאות המאושרות בתכנית
כ א מ ו ר ב ס ע י ף ק ט ן ) ב ( ; ש ר ה פ נ י ם יחליט ע ל ח ל ו ק ת ו ש ל ה ס כ ו ם ה א מ ו ר
בין ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ה נ ו ג ע ו ת ב ד ב ר  .״

• נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז תשל״ג ) 24ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1028׳ תשליג׳
עמי .72
 1דיני מדינת ישראל׳ נוסת חדש 8׳ עמי .197
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בסעיף ) 2ב( לפקודת המועצות המקומיות  ,2פסקה ) (4תסומן ) (5ולפניה יבוא:
״) (4תחולתן של הוראות חוק לתיקון דיני ה ר י י י ק י " "
מיות ) מ ס ׳  ,(5תשל״ג— ,1973על המועצה המקומית.״
ש

.5

ת המ

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.

תיקון פקודת
המממ!,״

ביציע

יוסף בורג
שר הפנים

גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה
 :דיני מדינת ישראל /נוסח חדש 9׳ עמי .256

חוק חינוך ממלכתי)תיקון מם׳  ,(2תשל״ג 1973-י
.1

בסעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג ,!1953-במקום ״חינוך החובה״ יבוא ״החינוך״.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

תיקון סעיף 2

יגאל אלון
שר החינוך והתרבות

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז תשל״ג) 24ביולי ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1080׳ תשל״ג/
עמי .418
ג ס״ה תשי״ג׳ עמי  ;137תשכ״ט׳ עמי .176

חוק לביטול פקודת הפיקוח ע ל הבדואים ,תשל״ג* 1973-
.1

פקודת הפיקוח על הבדואים 1942 ,י  -בטלה.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ביטול

משה דיין
שר הבטחון

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום ב״ד בתמוז תשל״ג) 24ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1076׳ תשל״ג׳
עמי .375
 1עייר 1942׳ תוס׳  1מם׳ 1204׳ עמי  ;50עייר 1945׳ תוס׳  1מסי 1457׳ עמי .149
ספר החוקים  ,711ד׳ באב תשל׳׳ג2.8.1973 ,
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חוק חגורות בטיחות ב ר כ ב  ,תשל״ג~*1973
חובת שימוש
בחגורת בטיחות

)א( הנוהג ר כ ב מנועי פרטי או מונית לא ינהג בדרך אלא אט הוא חגור חגורת
,1
בטיחות ולא ירשה למי שאינו חגור חגורת בטיחות לשבת במושב הקדמי; חובת חגירת
חגורה כאמור תחול א ף ע ל הנוסע היושב במושב הקדמי.
)נ( שר התחבורה ר ש א י לקבוע בתקנות חיוב כאמור בסעיף קטן )א( לגבי סוגי
ר כ ב מנועי שאינם מפורטים ב ס ע י ף הקטן האמור.
)ג( העובר ע ל הוראות חוק זה או תקנות שהותקנו ע ל פיו ,דינו  -מאסר חודש או
קנם  1000לירות.

פטור

ש ד התחבורה ר ש א י לקבוע בתקנות פטורים מחובת השימוש בחגורת בטיחות ,דרך
.2
כ ל ל או למקרה מסויים.

תחולה ותחילה

)א( תחילתו ש ל מעיף ) 1.א( לגבי רכב ש ש נ ת ייצורו היא  1967או לאחר מכן היא
.3
ביום ז ׳ בטבת ת ש ל ״ ד )  1בינואר .(1974
)ב( שר התחבורה יקבע בתקנות תנאים ומועדים לתחולת חוק זה ע ל רכב ששנת
ייצורו היא לפני .1967

ביצוע ותקנות

)א( שר התחבורה ממונה ע ל ב י צ ו ע חוק זה והוא רשאי ,באישור ו ע ד ת הכלכלה ש ל
.4
הכנסת ,להתקין תקנות ב כ ל ענין הנוגע לביצועו.
)ב( תקפן ש ל תקנות לפי חוק זד; יהיה לשנים ע ש ר חדשים ,אולם ש ר התחבורה
רשאי ,באישור כאמור ,להאריכן לתקופה נוספת שיקבע.

שמירת דינים

אין בהוראות חוק זה כ ד י לגרוע מהוראות פקודת התעבורה ז.

.5

גולדה מאיר
ר א ש הממשלה

שמעון פרס
ש ר התחבורה

אפרים קציר
נשיא המדינה

» נתקבל בכנסת ביום כ״ד בתמוז תשל״ג) 24ביולי  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1076׳ תשליג,
עמי .375
דיני מדינת ישראל׳ נוסח הדש 7׳ עמי .173
1
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המחיר  80אגורות
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

