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 חוק־יםוד: הבנםת (תיקון מם׳ 17)*

 ו. במקום סעיפים 27 עד 30 לחוק־יםוד: הכנסתי, יבוא:
 ״פומביות 27. הכנסת תשב בפומבי.

 פרסום 28. ההליכים בישיבת הכנסת והדברים שנאמרו בה - פרסומם אינו

 מוגבל ואינו גורר אחריות פלילית או אזרחית״.

 2. בסעיף 13(ו) לחוק איסור לשון הרע, התשכ״ה-21965, במקום ״פרסום המוגן לפי סעיף
 28 או שהותר לפי סעיף 29״ יבוא ״פרסום לפי סעיף 28״.

 החלפת סעיפים
 27 ער 30

 תיקון חוק
 איסור לשון הרע

- מם׳ 4

ן י  יצחק רב
 ראש הממשלה

ס י י  ש ב דו ו
 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשנ״ה(12 בדצמבר 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2325, מיום י״א בכסלו התשנ״ה (14 בנובמבר 1994), עמ׳ 121.

 י ס״ח התשי״ח, עמ׳ 69; התשדיר, עמי 140.
 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 240.

 חוק־יםוד: הממשלה (תיקון מם׳ 8)*

 תיקון סעיף 5 ו. בסעיף 5(בו) לחוק־יםוד: הממשלה', בסופו יבוא ״הוראה זו לא תחול על התפלגות
 סיעה בתנאים שנקבעו בחוק הבחירות לכנסת-, לענין סעיף קטן זה, ״פרישה מסיעה״ -

 כמשמעותה בסעיף 6א לחוק־יםוד: הכנסת2״.

 תיקון סעיף 34 2. בסעיף 34(ב) לחוק־יסוד: הממשלה, בסופו יבוא ״הוראה זו לא תחול על התפלגות
 סיעה בתנאים שנקבעו בחוק הבחירות לכנסת; לענין סעיף קטן זה, ״פרישה מסיעה״ -

 במשמעותה בסעיף 6א לחוק־יסוד: הכנסת״.

 מועד הפרישה 3. לענין חוק זה, אין נפקה מינה אם הפרישה או ההתפלגות היו לפני תחילתו של חוק
 או ההתפלגות זה או לאחריה.

ן  יצחק ר בי
 ראש הממשלה

ס י י ו ח ב ן ש מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק 2323, מיום ו׳ בכסלו התשנ״ה (9 בנובמבר 1994), עמ׳ 118.

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 226; התשנ״א, עמי 90 ועמי 190.
 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 69¡ התשנ״א, עמ׳ 90.

 42 ספר החוקים 1494, י״ז בטבת התשנ״ה, 20.12.1994



 חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון), התשנ״ה-994ו*

 1. במקום סעיף ו7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994וי, יבוא: החלפת סעיף 71

 ״תחילה 71. תחילתו של חוק זה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 1995)״.

ה ם סנ י ן אפר י  יצחק רב
 ראש הממשלה שר הבריאות

ס י י ן שבח ו מ צ י ר ו ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשנ״ה(12 בדצמבר 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2310, מיום י״ב בחשון התשנ״ה (17 באוקטובר 1994), עמ׳ 52.

 ם״ח התשנ״ד, עמי 156.

 חוק עובדים זדים (העסקה שלא בדין)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-1994*

 1. בסעיף 2 לחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ״א- 1991' (להלן - החוק תיקון סעיף 2
 העיקרי), במקום ״דינו - קנס 18,000 שקלים חדשים וקנס נוסף 2,000 שקלים חדשים לעובד
 לכל יום שבו נמשכת העבירה״, יבוא ״דינו - כפל הקנס כאמור בסעיף 61(אץ2) לחוק
 העונשין, התשל״ז-21977, וקנס נוסף פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין,
 התשל״ז-1977, לעובד, לכל יום שבו נמשכת העבירה, ואם נעברה העבירה לגבי עובד זר
 שהועסק במסגרת עסקו או משלח ידו של המעביד, דינו - קנם כאמור או מאסר ששה

 חודשים״.

 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום ״דינו - קנם 18,000 שקלים חדשים״ יבוא ״דינו - כפל תיקון סעיף 3
 הקנס האמור בסעיף 61(א^ לחוק העונשין, התשל״ז-1977, או מאסר ששה חודשים״.

ר מי ה נ ר ן או י ב  יצחק ר
 ראש הממשלה שרת העבודה והרווחה

ן ש ב ח ו י י ס מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום י״א בטבת התשנ״ה (14 בדצמבר 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו כהצעות
 חוק 2314, מיום י״ט בחשון התשנ״ה (24 באוקטובר 1994), עמי 77.

 י ם״ח התשנ״א, עמ׳ 112; התשג״ד, עמי 94. ׳
 2 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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