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חוק הרשויות ה מ ק ו מ י ו ת ) ה ס ד ר ת השמירה()תיקון מס׳  ,(2תשל״ו*1976-
 .1בסעיף  1לחוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א) 11961-להלן
החוק העיקרי( -

תיקון סעיף 1

-

) (1במקום הגדרת ״הממונה על השמירה״ יבוא:
׳״׳הממונה על השמירה״  -מי שנתמנה להיות ממונה על השמירה לפי
סעיף ) 2ב(;״
) (2בסופו יבוא:
״״תושב״  -לרבות מי שגר בישוב ואינו רשום כתושב בו במרשם האוכ
לוסין ואינו ממלא חובת שמירה בישוב אחר.״
ה ח ל פ ת

םע

יף

2

.2

במקום סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:

״אחריות לשמירה

) .2א( הממשלה רשאית להחליט כי בשטח פלוני תהיה השמירה
נתונה בידי המשטרה )להלן — שטח שבאחריות המשטרה(.
)ב( אלוף הפיקוד או מי שהוא הסמיך ,ובשטח שבאחריות המש
טרה  -מפקד משטרת מחה או מי שהוא הסמיך ,רשאי למנות ממונה
על השמירה.
)ג( שר הפגים רשאי לאחר התייעצות עם שר הבטחון ,ולגבי
שטה שבאחריות המשטרה  -לאחר התייעצות עם שר המשטרה ,להטיל
בצו חובת שמירה על תושבי ישוב או ישובים )להלן — צו שמירה(.
)ד( החלטת הממשלה כאמור בסעיף קטן)א( וצו שמירה אינם
טעונים פרסום ברשומות.״

 .3בסעיף  3לחוק העיקרי ,במקום ״סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,״ יבוא ״פרק
שלושה־עשר לפקודת העיריות צ״ ובמקום ״סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,״
יבוא ״סימן ג׳ בפרק ב׳ לפקודת המועצות המקומיות ״.

תיקון סעיף 3

3

תיקיו יף
סע

7

תיקון ס ע י ף «

.4

בסעיף  7לחוק העיקרי ,במקום ״55״ יבוא ״60״.

.5

בסעיף  8לחוק העיקרי ,סעיף קטן)ג( יסומן )ד( ,ובמקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( מי שהוטלה עליו חובת שמירה הוא בחזקת כשר לשמירה
כל עוד לא הוכח ההיפך בדרך שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר
הבריאות.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן)ב( ,מי שנמצא בלתי כשר לשירות
או בלתי כשר ארעית לשירות לפי חוק שירות בטחון ,תשי״ט1959-
ונוסח משולב[ י ,כשרו לשמירה לפי חוק זה ייקבע בדרך שקבע שר
הפנים בהתייעצות עם שר הבריאות.״
• גתקבל בגנםת ביוםי״ז בשבט תשל״ו) 19בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳ית  ,1184תשל״ה,
עמי .294
 1ס״ח תשכ״א ,עמ׳  ;169תש״ל ,עמי .130
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 4ס״ח תשי״ט ,עמי .286

88
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במקום סעיף  9לחוק העיקרי יבוא:

״הגבלת החובה
מ ב ח י נ ״

ה ז מ

י

החלפת סעיף 9

) .9א( לא יחוייב אדם בשמירה יותר מפעמיים בחודש ובסך הכל
לא יותר מעשר שעות בחודש בתקופה שבין א בתשרי ול׳ בניסן ,ולא
יותר משמונה שעות בחודש בתקופה שבין א׳ באייר וכ״ט באלול ,אלא
אם אלוף הפיקוד או מפקד משטרת מחוז ,לפי הענין ,ראה הכרח מטעמי
בטחון להורות ,בדרך כלל או לישוב פלוני או לכמה ישובים ,על הגדלת
מספר השעות או הפעמים )בסעיף זה — הוראת הגדלה(.
)כ( תקפה של הוראת הגדלה היא לשלושים יום מדי שנה זולת
אם שר הבטחון או שר המשטרה ,לפי הענין ,אישר ,לאחר התייעצות
בשר הפנים ובועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,תקופות תוקף נוספות.
)ג(

הוראת הגדלה אינה טעונה פרסום ברשומות.

)ד( לענין סעיף זה יבואו במנין זמני השמירה גם השעות והימים
שבהם מילא אדם חובת אבטחה לפי תקנות־שעת־חירום )אבטחת מוסדות
חינוך( ,תשל״ד4-ד.519״

.7

במקום סעיף  11לחוק העיקרי יבוא:

״ ח ו מ ת עדיפות

החלפת סעיף 11

 .11חובת שירות שהוטלה על אדם לפי חוק ההתגוננות האזרחית,
תשי׳יא 1951-׳> ,או חובה שהוטלה על אדם לפי חוק שירות בטחון,
תשי״ט] 1959-נוסח משולב[ ,דוחה חובה שהוטלה עליו לפי חוק זה.״

 ,8בסעיף  16לחוק העיקרי ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״דינו — קנס  300לירות״
יבוא ״דינו — קנס  1,500לירות ,ואם כבר הורשע בעבר על עבירה כאמור  -מאסר
שלושה חדשים או קנס  3,000לירות״.
.9

האמור בסעיף  19לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 16

ת מ ן ו ן

ס ע י ף 1 9

״)ב( המדינה תשא בהוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה.
)ג( סכום ההוצאות יהיה בהתאם לתקציב שיאשר שר הפנים
לאחר התייעצות עם שר האוצר.״

יצחק רבין
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה

 5סייח תשל״ה ,עמי .18
« ם״ח תשי״א ,עמי .78
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חוק לתיקון פ ק ו ד ת ה ת ע ב ו ר ה ) מ ם ׳
תיקון סעיף 1

,(13

תשל״ו1976-

״

בסעיף  1לפקודת התעבורה! —

.1

) (1בסוף הגדרת ״עבירת תעבורה״ יבוא ״וכן עבירה על חוק חגורות בטיחות
ברכב ,תשל״ג ,2 1973-והתקנות לפיו״;
) (2בסוף הגדרת ״עבירת קנס״ יבוא ״וכן עבירה על חוק חגורות בטיחות
ברכב ,תשל״ג ,1973-והתקנות לפיו״.
יצחק רב ין
ראש הממשלה

גד יעקובי
שר התחבורה

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום י״ז בשבט תשל״ו) 19בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1204תשל״ה,
עמ׳ .450
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
 2ס״ח תשל״ג ,עמי  ;250חשל״ה ,עמ׳ .219

חוק לתיקון פ ק ו ד ת מ ס הכנסה )מם׳  ,(2תשכי׳ב) 1962-תיקון מס׳ ,(7
תשל״ו* 1976-
תיקון סעיף 1

.1

בסעיף  1לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מסי ,(2

תשכ״ב 1962-י

-

) (1בכותרת השוליים ,במקום ״1974״ יבוא ״1978״;
) (2בסעיף קטן)א( ,במקום ״בשנות המס 1974—1962״ יבוא ״בשנות המס
 1962עד ;"1978
) (3בסעיף קטן)ב( ,במקום ״לבין ה־  31במרס 1975״ יבוא ״לבין ה־ 31
במרס 1979״;
) (4בסעיף קטן)ג( ,במקום ״בשנות המם  1967עד 1974״ יבוא ״בשנות
המס  1967עד 1978״.
יצחק רבין
ראש הממשלה

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
<־ נתקבל בכנסת ביום י״ח בשבט תשל״ו) 20בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1182תשל״ה,
עמי .287
 1סייח תשכ״ב ,עמי  ;129תשכ״ה ,עמ׳  ;37תשכ״ז ,עמי  ;103תשכ״ט ,עמ׳  ;223חשל״ב ,עמי  ,20עמי ,67
תשל״ג ,עמי .170

90

ספר החוקים  ,794כ״ז בשבט תשל״ו29.1.1976 ,

חוק מילווה פיתוח )תיקון מ ס ׳  ,(14תשל״ו1976-
.1

בסעיף  6לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך) 1960-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי פסקה)(2
1

תיקון סעיף!

יבוא:
״) (3שאיגרות החוב המוצאות כאיגרות על שם בלבד לא
יהיו סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד ולהעברה למעט הע
ברות מכוח הדין ,או שיהיו סחירות וניתנות לשעבוד ולהע־
ברה באופן חלקי בלבד ,לפי התנאים שנקבעו.״
 ,2בסעיף  8לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״ניתנת להעברה״ יבוא ״בכפוף לכל
תנאי או הגבלה לפי סעיף (3) 6״.
יצחק רבין
ראש הממשלה

תיקון סעיף;

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום י״חבשבט תשל״ו) 20בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בת״ח  ,1220תשל״ו,
עמ׳ .124
 1סייח תש״ך ,עמי  ;47תשכ״ב ,עמי  ;129תשל״ה ,עמי .204

חוק הנכים)תגמולים ושיקום()תיקון מס׳  ,(9תשל״ו* 1976-
 ,1בסעיף  1לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[ < 1ל לן _
החוק העיקרי( ,בהגדרת ״השכר הקובע״ ,במקום ״86%״ יבוא ״95%״ ,ובמקום ״78%״
יבוא ״86%״.
ה

,2

בסעיף  6לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ג( -

תיקוןסעיף!

תיקון סעיף 2

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״50%״ יבוא ״55%״;
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״70%״ יבוא ״77%״;
) (3בפסקה ) ,(3במקום ״90%״ יבוא ״100%״.
,3

בסעיף  7לחוק העיקרי
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״יד״ יבוא ״טו״;
) (2במקום סעיף קטן)ד( יבוא:
—

תיקון סעיף 7

״)ד( נכה בעל דרגת נכות מיוחדת שנקבעה לפי כללים שפורטו
בתקנות ,תשולם לו ,כל עוד הוא בעל דרגת נכות כאמור ,תוספת של
 30%לתגמולו.״
* נתקבל בכנסת ביום י״חבשבט תשל״ו) 20בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1196תשל״ה,
עמי .406
 1סייח תשי״ט ,עמי  ;276תשכ״א ,עמי  ;156תשכ״ה ,עמי  ,6עמי  ;292תשכ״ז ,עמי  ;139תשכ״ה ,עמי ; 168תשל״א,
עמי  ;125חשל״ב ,עמי  ;139תשל״ג ,עמי .254
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הוספת םעיף 7ב

 .4אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:
7ב .לנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ~ 50%ישולם ,בנוסף לתגמולו,
״תוספת למימון
סכום חדשי למימון צרכים מיוחדים הנובעים מנכותו ,כפי שייקבע
בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.״

תיקון סעיף !8

בסעיף  18לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״)ד( לנכה שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו לא הגיש תביעה
לתגמולים אלא כעבור הזמן הקבוע בסעיף קטן )א( ולאחר שנתמנה לו
אפוטרופוס — ישולמו התגמולים החל מיום שחרורו של הנכה משירותו
הצבאי אם הגיש האפוטרופוס את התביעה תוך שנה מיום שנתמנה; בכל
מקרה אחר ישולמו התגמולים מיום שהגיש האפוטרופוס את התביעה,
אולם רשאי קצין התגמולים להורות שהתגמולים ישולמו ממועד מוקדם
יותר ובלבד שלא יקדם למועד השחרור.״

צ ר ־ י ט

תיקון סעיף 36א

הוספת סעיף 43ב

תחילה

הוראת מעבר

,5

מ י י ח ן  ,י ט

 ,6בסעיף 36א ) (3לחוק העיקרי ,במקום ״לפי פקודת הנזיקין האזרחיים1944 ,״ יבוא
״לפי פקודת הנזיקין ננוסח חדש[  2או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל״ה—
31975״.
 ,7אחרי סעיף 43א לחוק העיקרי יבוא:
43ב .חייל משוחרר יקבל ,במשך התקופה שבין הגשת תביעתו לבין
״טיפול רפואי
וחגמוליט לחייל
הכרתו כנכה ,טיפול רפואי על חשבון המדינה ותגמולים המשתלמים
משוחרר
לנכה לפי סעיף  ;13שולמו התגמולים ,יחולו הוראות אלה:
) (1הוכר החייל המשוחרר כנכה ,רואים את התגמולים
כתשלום על חשבון התגמולים המגיעים לו מכוח סעיף ;43
) (2לא הוכר החייל המשוחרר כנכה ,חייב הוא להחזיר
את התגמולים ששולמו לו כאמור ,בזמן ובתנאים שיקבע קצין
התגמולים.״
.8

)א( תחילתם של סעיפים  1עד  3ו־ 7היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד) 1באפריל .(1974
)ב( תחילתו של סעיף  4היא ביום כ׳ בניסן תשל״ה) 1באפריל .(1975

) .9א( נכה שלפני פרסום חוק זה היה זכאי לתשלום תגמוליו החל מיום שחרורו משי
רותו הצבאי או שהיה אפשר להורות על תשלומם לידיו החל מאותו מועד ,אילו בזמנו עמד
בתקפו סעיף ) 18ד( לחוק העיקרי ,ישולמו לו התגמולים החל מיום השחרור כאמור או
מיום כ״ו באייר תשכ״ז ) 5ביוני  ,(1967הכל לפי המאוחר יותר ,ובלבד שהגיש בקשה
לכך לקצין התגמולים לא יאוחר משנה אחת מיום פרסומו של חוק זה.
)ב( קצין התגמולים רשאי להורות שהתגמולים לפי סעיף קטן )א( ,במלואם או
בשיעורים מהם ,ישולמו החל ממועד מוקדם יותר ובלבד שלא יקדם למועד שחרורו של
הנכה משירותו הצבאי ,ואם אותה תקופה היה הנכה מאושפז בבית חולים על חשבון המדינה,
יקוזזו הוצאות האשפוז כנגד התגמולים כאמור! בקשה לכך תוגש בד בבד עם הבקשה לפי
סעיף קטן)א(.
שמעון פרס
שר הבטחון

יצחק רבין
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה
 2דיני מדינת ישראל ,נופח חדש  ,10עמי ,266
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 3סייח תשל״ה ,עמי .234

ספר החוקים  ,794כ״ז בשבט תשל״ו29.1.1976 ,

חוק לתיקון דיני ה מ ש פ ח ה )מזונות( )תיקון( ,תשל״ו* 1976-
.1

בחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות( ,תשי״ט ,! 1959-אחרי סעיף  2יבוא:

״התחשבות
שלב״-״ג
ש

3

י

ז ו ג

הוספת סעיף 2א

2א .על אף האמור בחוק שיווי זכויות האשה ,ת ש י ״ א  ,21951 -בקביעת
מידת המזונות שאדם חייב לספק לבן־זוגו רשאי בית המשפט להתחשב
בהכנסותיו של בן הזוג מעבודה ומנכסים ,ואם דאה לנכון  -גם מכל
מקור אחר.״
יצחק רבי ן
ראש הממשלה

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י׳׳ח בשבט תשל״ו) 20בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1168תשל״ה,
עמי .174
 1סייח תשי״ט ,עמי .72
 2ס״ח תשי״א ,עמי .248

חוק בחירות לגופים ציבוריים )תיקון( ,תשל״ו* 1976-
 .1האמור בסעיף  2לחוק בחירות לגופים ציבוריים ,תשי״ד ,!1954-יסומן כסעיף
קטן)א( ואחריו יבוא:
״)כ( בחידות למוסד ממוסדותיו של ארגון עובדים או של ארגון
נותני עבודה ,וכן בהירות הנערכות בפיקוחו של ארגון עובדים או של
ארגון נותני עבודה ,או של מוסד ממוסדותיו ,יהיו בחירות לענין סעיפים
 10 ,9 ,8ר־ ,11אף אמ לא נתקיים האמור בסעיף קטן)א(.״
יצחק רבין
ראש הממשלה

תיקון סעיף 2

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנטתיביוםי״ח בשבט תשל״ו) 20בינואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1208תשל״מ
עמי .17
 1ס״ת תשיי׳ד ,עמי .110

הפד החוקים  ,794כ״ז בשבט תשל״ו29.1.1976 ,
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המחיר  64אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלימ

