רשומות

ספר החוקים
כ״א באדר ב׳ התשנ׳־ב

1392

 26במרס 1992

עמוד
חוק־יסוד :ה כ נ ס ת ) ת י ק ו ן מס.׳ (14

162

חוק שירות המדינה)גימלאות()תיקון מס׳  ,(35התשנ׳׳ב1992-

162

תיקון עקיף:
חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ״ה1985-
חוק החברות הממשלתיות)חברה להשקעות בהון סיכון( ,התשנ׳׳ב1992-

163

חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא ,התשנ״ב~1992

1 6 3

חוק לעידוד המגזר העסקי)קליטת עובדים()הוראת שעה()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ב1992-

163

חוק הלוואות לדיור)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ב1992-
חוק מגן דוד אדום)תיקון מס׳  ,(3התשנ״ב1992-
חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים)מס׳  ,(2התשנ׳׳ב1992-

65

1

!66
66

1

חוק הרשות השניה למלויזיה ורדיו)תיקון מס׳  ,(3התשנ׳׳ב1992-

!67

חוק הטיס)תיקון מם׳  ,(6התשנ״ב1992-

168

וחוקףי^מ
תיקון סעיף 21

.1

תחילה

,2

ותיקון ??$3׳

בסעיף  21לחוק־יםוד :ה כ נ ס ת  ,אחרי׳ סעיף קטן ) נ ( יבוא:
1

״)ג( מספר החברים בועדה קבועה לא יעלה על חמישה־עשר ,ובועדת החוץ והבטחון או
בועדת הכםפי - 0לא יעלה על שבעה״עשר.״
תחילתו ש ל חוק זה עמ תחילת כהונתה ש ל הכנסת השלוש־עשרה.
יצחק שמיר
ר א ש הממשלה
דבשילגסקי
יושב ר א ש הכנסת

חייט הרצוג
נשיא המדינה

• נתקבל במסת ביות י״ג באדר ג׳ התשנ׳יב) 18ו»:רס  ;(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2017מיוטה׳
גחשון התשנ״א ) 24גאוקטובר  ,(1990בעמי .5
סייח התשי״ח ,עמי  ;69התשג״א ,עמי .208
1

חוק m n w

n

תיקו! סעיף 34

m

׳

 o n ytpm)np"1נ ( » ההש3"3״נ*199

בסעיף  34לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,ה ת ש ״ ל ־  -ס ד ^ ) ל ה ל ן  -החוק
.1
העיקרי( ,אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
1

״)ה( ע ל אף האמור בסעיפים קטנים ) נ ( ר ) ג (  ,עובד שפוטר מהשירות מחמת נכות
כמשמעותה בחוק הנכים ,שלקה בה באותו ש י ר ו ת ודרגתו; היא  35%או יותר ,וזכאי הוא
בגללה לתגמולים לפי חוק הנכיפ ,יהיה זכאי לקתיבה לפי סעיף )20א( וכן למלוא
התגמולימ והזכויות המגיעיט לו ל9י חוק הנכים.״
תיקון סעיף 63ד

בסעיף 63ד) (2לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ד( המובא שם ,בםוף פמקה ) (1יבוא ״ויעל אף
.2
האמור בסעיף  (3)34ו־)ג(  -גם מלוא התגמולים והזכויות לפי חוק הנכים״.

חיקו! סעיף 78

בסעיף  (3)78לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(1במקום ״וכן  25%מהתגמולים״ יבוא ״וכן מלוא
.3
התגמולים והזכויות״.

תיקון חוק
י
ש י

י ת

ה ק ב ע

בסעיף )14ד( לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נופח משולב[,
.4
ה ת ש מ ״ ה  , 1 9 8 5 -בפסקה ) ,(1בסופה יבוא ״ועל אף האמור בסעיף )32ב( ו־)ג(  -גם מלוא
2

י

מ ב א הגנה

לישראל)גימלאות(

התגמולים והזכויות לפי חוק הנכים״.

תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה ב־! בחודש שלאחר פרסומו ,ותחולתו מיום תחילתו גם לגבי מי ש פ ר ש
.5
לגימלאות לפני תחילתו.
יצחק שמיר
ר א ש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק מודעי
שר האוצר
דבשילנסקי
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בנגםח ביום י״ג מ ו ו ג׳ התשנ״נ 18):במרס  :(1992הגעת החוק ויגדי ו«3ר מורסמו כ ה מ ו ת חוק  ,2125מיומ ד׳
באדר ב׳ התשנ״נ ) 9במרס  ,(1992בעמי .290
ם״ח התש׳׳ל ,עמי  :65התשנ״ב ,ענד .64
טייח התשמ״ה ,עמי  ;142החשנ״ב ,עמי .63
1

2

162

סטר החוקית  ,1392ו״א מאח־ ב׳ התשנ״ב26.3.1992 ,

חוק החברות הממשלתיות )חברה להשקעות בהון סיכון( ,התשנ"ב*1992-
הממשלה רשאית להחליט על הקמתה של חברה שמטרותיה הבלעדיות הן השקעות הון הקמת חברת
.1
השקעות
ק
ביוזמות עסקיות עתירות סיכון שלהן תוחלת צמיחה ,בתנאים ש ת ק ב ע בהחלטה
ע

.2
)

ל

ל

ה

מ ת ה

הוקמה חברה כאמור ,יחולו עליה הוראות חוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה <1975-החלת חוק
ך

ל

ן

_

החברית הממשלתיות

ה ח ן ק ( <

הממשלה רשאית לקבוע בהחלטה כי הוראות סעיף )11א() (9לחוק לא יחולו על ח ב ר קביעת סייג לתחולה
.3
שהוקמה כאמור ,בתנאים שיפורטו בהחלטה ,ובלבד שהחברה לא תקים חברות בנות ממשלתיות
כהגדרתן בחוק.
ה

יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק מודעי
ש ר האוצר
דב שילנםקי
יושב ר א ש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס  :(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2122מיום
כ״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 4במרס  ,(1992בעמי .273
י ם״ח התשל׳׳ה ,עמי.132 ,

חוק לתיקון פקודת היבוא והיצוא ,התשג"ב992-ו*
״ י
בסעיף  2לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳ט , 1979-אחרי ״שפורשו
.1
״או שירותים או ידע בכלל או כאלה שפורשו בצו״ ,ובסופו יבוא ״לענין סעיף זה -
1

ב צ ו

ב ו א

תיקון סעיף 2

״ידע״  -ידע או טכנולוגיה הקשורים לפיתוח ,לייצור ,לאריזה ,או לאחזקה ש ל ציוד או
לתיקונו;
״שירותים״ ־ מתן שירות לזולת ,לרבות בנוגע לטובין ולידע״.
יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

יצחק מודעי
ש ר האוצר
דב שילנסקי
יושב ר א ש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס  :(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2117מיום
כ׳׳א באדר א׳ התשנ״ב ) 25בפברואר  ,(1992בעמי .243
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .625

חוק לעידוד המגזר העסקי )קליטת עובדים( )הודאת שעה( )תיקון מס׳ ,(2
התשנ״ב992-ו
#

.1

בחוק לעידוד המגזר העסקי )קליטת עובדים( )הוראת שעה( ,התשנ״א) '1991-להלן _

תיקון סעיף 1

החוק העיקרי( ,בסעיף - 1
 נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב) 18במרס  ¡(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2101מיום י׳בשבט התשנ׳׳ב ) 15באוגוסט  ,(1991בעמי .163
ם״ח התשנ״א ,עמי  ;201התשנ״ב ,עמ׳ .79
1

ספר החוקים  ,1392כ״א באדר ב׳ התשנ״ב26.3.1992 ,

163

)(1

לפני הגדרת ׳׳מעסיק״ יבוא:
״״קבלן כח אדם  -מעסיק שעיסוקו מתן ש י ר ו ת י כח אדם ש ל עובדיו לשם עבודה אצל
זולתו ,לרבות מעסיק שעיסוקו במתן ש י ר ו ת י שמירה או נקיון אצל זולתו!
״עובד קבלן״  -עובד המועסק על ידי קבלן כח אדם אצל זולתו ואשר לענין חוק זה
ייחשב כאילו הוא עובדו של המזמין;
״מזמין״  -מעסיק שמבצע עבודה גם באמצעות עובד קבלן.״

)(2

בהגדרת ״מעסיק״ -
)א(
אדם״;

במקום ״במגזר העסקי״ יבוא ״במגזר העסקי ,לרבות מזמין ולמעט קבלן כח

)ב(

בסופה יבוא ״ועובד קבלן.״

) (3בהגדרת ״רבעון״ ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״והאחרונה בהם״ יבוא
״והאחרונה בהם מסתיימת ביום כ״ז בכסלו התשנ״ה ) 30בנובמבר  . ( 1 9 9 4״
בסעיף  2לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 2

.2

תיקון סעיף 3

.3

תיקון סעיף 6

בסעיף  6לחוק העיקרי ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״עד תום ש נ ה ״ יבוא ״עד ליום כ״ד
.4
בכסלו ה ת ש נ ״ ג ) 1בדצמבר  ( 1 9 9 2״ .

)(1

בסעיף ק ט ן ) ב (  ,כ ר י ש ה  ,במקום ״ ע ש ר ה חדשים״ יבוא ״ ע ש ר י ם וארבעה חדשים״,-

)(2

בסופו יבוא -
״)ג(

במנין עובדיו ש ל מעסיק ,יימנו כל העובדים למעשה ,לרבות עובדי קבלן.״.

במקום האמור בסעיף )3ב( לחוק העיקרי עד המלים ״הסכום האמור יתעדכן״ יבוא:
״התמריץ יהיה בשיעור ש ל שליש מהשכר החדשי ששולם לעובד בפועל ב ש נ ת העסקתו
הראשונה ,אך לא יותר מ־ 1,000שקלים חדשים לחודש ,ובשיעור ש ל רבע מהשכר החודשי
ששולם לעובד בפועל ,ב ש נ ת העסקתו השניה ,אך לא יותר מ־ 750שקלים חדשים לחודש:
מסכום התמריץ ינוכה כל תשלום אחר המשתלם למעסיק בשל העובד מאוצר המדינה ,או
על פי כל דין ,בשל הכשרה מקצועית או ב ש ל סיוע לקליטה בעבודה! הסכומים האמורים
יתעדכנו.״

תחילה

.5

תחילתו של חוק זה ביום .ל׳ בסיון ה ת ש נ ״ ב ) 1ביולי .(1992

יצחק שמיר
ר א ש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

164

יצחק מודעי
ש ר האוצר
דב ש י ל נ ם ק י
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים  ,1392כ״א באדר ב׳ התשנ״ב26.3.1992 ,

חוק הלוואות לדיור )תיקון מס׳  ,(2התשנ״ב992-ויי
בחוק הלוואות לדיור ,ה ת ש נ ״ א  ) 1 9 9 1 -ל ה ל ן  -החוק העיקרי( ,האמור בסעיף  3יסומן)א(
.1
ואחריו יבוא:
1

תיקון סעיף 3

״)ב( זכאי רשאי לקבל ,לפי בקשתו ,הלוואה לדיור לתקופה שהיא קצרה מן האמורה
בסעיף קטן )א(.׳׳
.2

החלפת סעיף 7

במקום סעיף  7לחוק העיקרי יבוא:
אין בהוראות חוק זה כדי למנוע -

״הלוואות

) (1מתן חלק מהלוואה לדיור כהלוואה עומדת :לענין זה ,״הלוואה
עומדת״  -חלק מההלוואה לדיור ,אשר.יהפוך למענק או יועמד לפרעון,
לפי הענין ,בהתקיים התנאים הקבועים בכללים:
) (2מתן הלוואה לדיור נוספת בתנאי החזר שונים ,אם היא מעבר לסכום
שנקבע בתקנות לפי סעיף )2א(.״
.3

אחרי סעיף  7לחוק העיקרי יבוא

״מענק בטחוני

.4

הוספת סעיף 7א

7א .בישובי קו העימות יינתנו הלוואות לדיור מוגדלות כדי לכלול מענק
בטחוני ,לפי הפרש העלות בין בניה רגילה לבין בניה בטחונית ה נ ד ר ש ת לפי
קביעתם של ראש הג״א ושר הבינוי והשיכון.״
תיקון סעיף 9

בסעיף  9לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( חוק זה יחול על הלוואות לדיור שניתנו לזכאים לפי חוזה לקבלת הלוואה לדיור
שנחתם לאחר תחילתו כאמור בסעיף קטן )א(.״

.5

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של החוק העיקרי.

הוראות החוק העיקרי כנוסחו לפי חוק זה יחולו על מי שקיבל ,לפני תחילתו של חוק זה,
.6
הלוואה לדיור לבניה ,אך טרם מימש את מלוא ההלוואה לדיור ,ובלבד שהוראות חוק זה יחולו רק
על אותו חלק מההלוואה לדיור כאמור א ש ר טרם מומש.

הוראות מעבר

)א( ש ר המשפטים רשאי לפרסם ברשומות נוסח של החוק העיקרי ,שישלב את החוק
.7
המקורי עם שני תיקוניו :ורשאי הוא אגב כך לשנות את מספרי הסעיפים.

פרסום חוק אחיד

)ב(

עם פרסומו של הנוסח כאמור בסעיף קטן)א( ,יראו את החוקים ששולבו בו כבטלים.
יצחק שמיר
ראש הממשלה

חיים הרצוג
נשיא המדינה

אריאל שרון
ש ר הבינוי והשיכון
דב שילנםקי
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ״ב ) 17במרס  ;(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2105מיום
כ׳׳ב בשבט התשנ״ב ) 27בפברואר  ,(1992בעמי .176
סייח התשנ״א ,עמי  ;146חיית התשנ״ב ,עמי .4

ספר החוקים  ,1392כ״א באדר ב׳ התשנ״ב26.3.1992 ,

165

חוק מגן דוד אדום )תיקון מס׳  ,(3התשנ״ג*1992-
תיקון סעיף 4

.1

בסעיף  4לחוק מגן דוד אדום ,התש״י ,'1950-במקום סעיפים קטנים )ג( ו־)ד( יבוא:
״ ) ג ( המועצה תבחר ועד פועל מבין חבריה ,ויכול שיושב ר א ש הועד הפועל והמנהל
הכללי של האגודה שיתמנו בהתאם לאמור בתקנון יהיו חברי הועד הפועל אף שאינם חברי
המועצה.
)ד( ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו ש ל הועד הפועל ,ככל שלא נמסר ענין מ ס ר י ם
למוסד אחר של האגודה.״
יצחק שמיר
ר א ש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

אהוד אולמרט
ש ר הבריאות
דב שילנסקי
יושב ר א ש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס  :(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2133מיום
י״א באדר ב׳ התשנ״ב ) 16במרס  ,(1992בעמי .367
סייח התש״י ,עמי  ;175התשל״ו ,עמי  ;86התשנ״א ,עמי .52
1

חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים )מס׳  ,(2התשנ״ב992-ו»
תיקון סעיף 1

בסעיף  1לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,ה ת ש ל ״ ט  ) 1 9 7 9 -ל ה ל ן  -הפקודה( ,אחרי
.1
הגדרת ״הועדה המייעצת״ יבוא:
1

״״המועצה המדעית״  -המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל,
ובהעדרה  -מי שלדעת ה ש ר ממלא את תפקידיה!״.
בסעיף )6א( לפקודה ,פסקה ) (3תסומן ) (4ולפניה יבוא:

תיקון סעיף 2

.2

ביטול סעיפים
 7עד 11

.3

סעיפים  7עד  11לפקודה  -בטלים.

תיקון סעיף 30

.4

האמור בסעיף  30לפקודה יסומן )א( ואחריו יבוא:

החלפת סעיף 62

.5

״ )  ( 3הוא עמד בבחינות שקבע המנהל בתקנות לאחר התייעצות עם המועצה המדעית!״.

״ ) ב ( רשיון מיוחד יהא בתוקף לתקופה שקבע בו המנהל.״
במקום סעיף  62לפקודה יבוא:

״פרסום ברשומות

 .62הודעה בדבר ביטול או התליה של רשיון לפי פקודה זו תפורסם ברשומות
ובעתון אחד לפחות.״

• נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס  ;(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2039מיום
י״א באדר התשנ״א ) 25בפברואר  ,(1991בעמי .159
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי  :614ם״ח התשמ״ו ,עמי .76
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במקום סעיף  66לפקודה יבוא:

.6
״אגרות

החלפת סעיף 66

 .66השר ,באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,רשאי לקבוע בצו
אגרות בעד מתן רשיון ,ה י ת ר זמני ורשיון מיוחד וחידושם ,וכן בעד אישור
תואר מומחה.״.

הוראות הפקודה לענין בחינות מקצוע ומתן רשיון כפי שהיו בתוקף לפני תחילתו ש ל חוק
.7
זה )להלן  -הוראות הפקודה הקודמות( יוסיפו לחול על מי שביום תחילתו ש ל חוק זה לומד בקורס
לריפוי שיניים או מי שעד יום תחילתו של חוק זה סיים בהצלחה קורס כאמור אך טרם עמד
בבחינות מקצוע ,והכל לפי הוראות הפקודה הקודמות.
יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

הוראת מעבר

אהוד אולמרט
ש ר הבריאות
דב ש י ל נ ס ק י
יושב ראש הכנסת

חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )תיקון מס׳  ,(3התשנ״ב992-ו*
בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש״ן) '1990-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 56
.1
במקום פסקה ) (4יבוא:

׳

תיקון סעיף 56

״) (4לענין סעיף זה ,״החזקה״ ,לרבות החזקה ש ל בעל ענין כאמור בסעיף זה  -למעט
החזקה בידי החברה שניירות ערך שלה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונסתרים בבורסה
בישראל ,ואשר מחצית או יותר מסוג מסוים ש ל אמצעי השליטה בה ,במישרין או
בעקיפין ,אינם בידי מחזיק אחד או בעל ענין אחד שמתקיים בו האמור בסעיף זה.״
.2

בסעיף  134לחוק העיקרי ,במקום ההגדרה ״תקופת ביניים״ יבוא:

תיקון סעיף 134

״״תקופת ביניים״  -התקופה שמיום תחילתו ש ל חוק זה עד יום א׳ באב ה ת ש נ ״ ב )  3 1ביולי
(1992״.
יצחק שמיר
ר א ש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

דב ש י ל נ ס ק י
יושב ר א ש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב) 18במרס  ¡(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2120מיום
כ״ח באדר א׳ התשנ״ב ) 3במרס  ,(1992בעמי .268
ם״ח התש״ן ,עמ׳  ;59התשנ״א ,עמ׳  ;102התשנ״ב ,עמ׳ .84
1

ספר החוקים  ,1392כ״א באדר ב׳ התשנ׳׳ב26.3.1992 ,
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ח1ק השי© )מיקוו 0׳ ,(6 '6המעוג״3־־*1992
הוספת סעיף 12א

1־

אחרי העיף  12לחוק המים 1927 ,י ,יבוא:

״דיווח על מחלה
ש ל

ע י נ י

ט י ם

12א) .א( רו9א חממ&ל בעובד מיס והרופא יודע כי האיש הוא עובד טיס והוא
מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו עובד טיס ,בהשתמשו ברשיונו ,עלול לסכן
את עצמו או את זולתו׳ מחמת אותה מחלה ,ידווח על המחלה לרופא מינהל
התעופה האזרחית שמינה ש ר הבריאות בהתייעצות עם ש ר התחבורה )להלן -
רופא המינהל(.
)ב( רופא המינהל רשאי להשתמש בידיעות על מחלה כאמור בסעיף קטן
)א( המצויות ג  8ש ר ד הבריאות או במערכת הב9זהון על שלוחותיה ,לגבי מחלתו
של עובד טיס וכל הוראה שבדין האוסרת מסירת ידיעה כאמור לא תחול על
מסירת ידיעה איי הוראות סעיף זה.
)ג( קיבל רופא המינהל דיווח כאמור בסעיף קטן )א( או מידע כאמור
בסעיף קטן)ב( ,יודיע לרשות הרישוי לענין רישוי עובדי טיס ,לפי חוק זה ,על
המלצתו בענין׳ מתן רשיון לעובד הטיס ,התלייתו או ביטולו.
)ד( מידע שהגיע לאדם מכוח סעיף זה ,לא ימסרנו אלא למי שהוסמך לכך
על פי דין או לפי ר ש ו ת מאת בית משפט.
)ה(

העובד על הוראות סעיף קטן )א(  -ייאשם בעבירה.

)ו( לענין סעיף זה ,״עובד טיס״  -מי שבידו רשיון ש ל עובד טיס לפי
חוק זה ולרבות מבקש רשיון כאמור.״
יצחק שמיר
ר א ש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

מעזה ק צ ב
ש ר התחבורה
דב שילנסקי
יושב ר א ש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ג׳ חחשנ״ב) 18במרס  ¡(1992הנעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2106מיום
כ״ס בשבט התשנ״ב ) 3ב5י:וייאד  ,(1992בעמי .178
י חוקי א״י ,כרף גי ,עמי  :2551ס״ח התש״ם» ,מ׳ .62
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שפר החוקינו  ,1392כ״ א באדר ג׳ התשנ״ב26.3.1992 ,
 0334-2832א135

טודר 3סדר־»ילוט והודפס במד8י 0הממשלתי ,ירושלים

