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חוק הסדרים במשק המדינה)היטלים וארנונה()תיקון מס׳  (3התשנ״ג1993-

46

׳

תיקון עקיף:
חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ״ג1993-
הוק החברות הממשלתיות)תיקון מם׳ ) (3תיקון( ,התשנ״ג1993-

47

חוק הגנת השכר)תיקון מס׳  ,(18התשנ״ג1993-

47
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חוק לתיקון פקודת מניעת ס ת ר )מס׳  ,(3התשנ״ג993-ו»
תיקון סעיף 4

.1

בסעיף  4לפקודת מניעת טרור ,התש״ח- '1948-
) (1פסקה )ח(  -תימחק!
) (2בסופו ,הקטע המתחיל במלים ״ואולם לא יורשע״ עד ״מגע בענין מדיני״  -יימחק.
יצחק רביו
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

דוד ל י ב א י
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום כ״ו בטבת התשנ״ג) 19בינואר  ;(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2148מיום ה׳
בכסלו התשנ״ג ) 30בנובמבר  ,(1992עמי .32
עייר התש״ח ,תום׳ אי ,עמי  ;73סייח התש״ם ,עמי  :187התשמ׳׳ו ,עסי .219
1

חוק הסדרים במשק המדינה )היטלים ואתונה()תיקון מס׳  ,(3התשנ״ג993-ו*
:יקוץ סעיף 12

בסעיף  12לחוק הסדרים במשק המדינה )היטלים וארנונה( ,התשני׳א ,'1991-במקום ״עד
.1
ז׳ בטבת התשנ׳׳ג ) 31בדצמבר (1992״ יבוא ״עד ט׳ בניסן התשנ״ג ) 31במרס (1993״.

:יקון חוק
־סדרים במשק
״מדינה )תיקוני
קיקה להשגת
?נדי התקציב(

בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ״ג1992-
.2
)להלן  -חוק תיקוני חקיקה( -

2

) (1בסעיף  ,7בהגדרה הראשונה ,אחרי ״״אדמה חקלאית״״ יבוא ״״קרקע תפוסה״״:
) (2בסעיף  ,19במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( כל מועצה תתקן את החלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים
 1993ככל שיידרש להתאמתה לתקנות לפי פרק זה.״

׳!חילה

.3

תהילתו של סעיף  1ביום ז׳ בטבת התשנ״ג ) 31בדצמבר .(1992
יצחק רבין
ראש הממשלה

חיים הרצוג
נשיא המדינה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום כ״ה בטבת התשנ״ג) 1.8בינואר  :(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2154מיום
יי׳א בטבת התשנ״ג ) 4בינואר  ,(1993עמ׳ .44
ם״ח התשנ״א ,עמ׳  ;72התשנ׳׳ב ,עמ׳ .(252)110
סייח התשנ׳׳ג ,עמ׳ .10

46

ספר החוקים  ,1410ה׳ בשבט התשנ״ג27.1.1993 ,

חוק החברות הממשלתיות )תיקון מס׳ ) (3תיקון( ,החשג״ג1993-״
האמור בסעיף  3לחוק החברות הממשלתיות )תיקון מם׳  ,(3התשמ״ט ,'1989-יסומן)א(
.1
ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 3

׳׳)ב( סעיף  9לחוק החברות הממשלתיות ,התשל׳׳ה , 1975-לא יחול במקרה שבו חברה
נהפכה לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית כתוצאה מהעברת מניות למדינה על פי
ההסדרים לרכישת ניירות ערך בנקאיים כאמור בסעיף קטן )א( ,על תיקוניהם.״
2

יצחק רבין
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום כ״ה בטבת התשנ״ג ) 18בינואר  ;(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2153מיום
י״א בטבת התשנ״ג ) 4בינואר  ,(1993עמ׳ .42
ס״ח התשמ״ט ,עמ׳ .76
ס״ח התשל״ה ,עמ׳ .132
1

2

חוק הגנת השכר )תיקוי מס׳ 8ו( ,התשג״ג993-זי
.1

האמור בסעיף 17א לחוק הגנת השכר ,התשי״ח , 1958-יסומן )א( ואחריו יבוא:
1

תיקון סעיף 17א

״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,אם הליו המעביד את שכרו של העובד ,או חלקו,
שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות
שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי ,תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים
האמורות.
׳ )ג( הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת
ההתישנות של שנה האמורה בסעיף קטן )א(.״
חוק זה יחול על פיצויי הלנת שכר שהולן לאחר תחילתו של חוק זה ,והלנת שכר שארעה
.2
לפגי יום התחילה כאמור לא תובא בחשבון לענין חוק זה.
יצחק רבין
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

1

תחולה

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום כ״ו בטבת התשנ׳׳ג) 19בינואר  ;(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2115מיום כ׳
באדר א׳ התשנ׳׳כ ) 24בפברואר  ,(1992עמי .238
ס״ח התשי׳׳ח ,עמ׳  ¡86התשמ״ז ,עם׳ .83
1
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חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה ,התשנ״ג993-ו*
.1

בחוק זה -

״עיוור״  -מי שמחזיק או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד ,התשי״ח;'1958-
״מקום ציבורי״  -כל מקום הפתוח לקהל הרחב ,לרבות משרדי הממשלה והשלטון המקומי ,בתי
מלון ,אכסניות ,מתקני קמפינג ,מסעדות ,בתי קפה ,תיאטרון ,קולנוע ,אולמות ומתקני ספורט:
״כלב נחייה״  -כלב מאולף המסייע לעיוור לנוע ממקום למקום.
איסור הפליה
בתעסוקה

עובדת היותו של עיוור מלווה בכלב נחייה ,לא תשמש ,כשלעצמה ,עילה לאי העסקתו
.2
במשרה כלשהי.

מקום ציבורי
ותחבורה ציבורית

)א( לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו,
.3
ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית ,בשל היותו מלווה בכלב נחייה.
)ב( לא ייגבה מעיוור כל תשלום ,במישרין או בעקיפין ,בעד הכניסה למקום ציבורי ,בעד
השימוש במתקן המצוי בו ,או בעד השימוש בתחבורה ציבורית ,בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

עונשין

.4

העובר על הוראה מהוראות חוק זה ,דינו  -קנס.

ביצוע ותקנות

.5

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
יצחק רבין
ראש הממשלה
חיים ה ר צ ו ג
נשיא המדינה

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום כ׳יו בטבת החשנ״ג) 19בינואר  :(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2135פיוס
י׳׳ב באדר ב׳ התשנ״ב ) 17במרס  ,(1992עמ׳ .382
ס״ח התשי״ח ,עמי .103
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