ר ש ו מ ו ת

ספר החוקים
ביו באלול התשנ׳־ו

1600

 10בספטמבר 996ו

עמוד
תיקוניה בתוק הביטוח הלאומי ]נוסח מקולגה התשג״ה״9»6ו .

582

תיקוני טעויות

584

תיקוני טעויות דפוס

586

תיקונים בחוק הבי»זוחי־מ«%מ^ננוםח משולב[ ,התשנ״ה995-ו
)פרסומ בקובץ(*
בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משול3ן ,ך!תשנ״ה־995ו -
י

)א( התיקון בסעיף )45ב^ בפי שוווקן בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס׳ ,(106
ו.
התשג״ה995-ו )להלן  -תיקון מם׳  ,(106הוא :במקום ״ששה חודשים״ בא ״תשעה
חודשים״.
2

)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ו׳ באלול התשנ״ה )ו בספטמבר
 (1995והוא חל גם על מבוטחת הזכאית לקצבת לידה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה
ובלבד שביום התחילה טרם חלפו ששה חודשים מוד  1כחודש שלאחר הלידה.
יי

־

•י

'/ \í

)א( .התיקון בסעיף )53ד( כפ* שוןוקן בחוק;הביטוח .הלאומי )תיקון מם׳ 04ו(,
.2
התשנ׳׳ה995-ו )להלן  -תיקון מם׳ 04ו( ,הוא :אחרי ״מדמי הלידה״ בא ״ומגמלה לשמירת
הריון״.
)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ח׳ בחשון התשנ״ו)ו בנובמבר
ג

.(1995
)א(

.3

התיקון בסעיף  60כפי שתוקן בתיקון מס׳  104הוא בהחלפתו כדלהלן:

״שיעור הגמלה

)ב(

 .60גמלה לשמירת הריון ,לבל יום ,היא בסכום השווה לשבר העבודה
הרגיל של המבוטחת המחושב לפי סעיף  54ולא יותר מ־ 70%מהשכר
הממוצע מחולק ב ־ ;50לעגין שכר העבודה הרגיל  -היום הקובע הוא היום
הראשון לשמירת ההריון :חל פיצוי לאחר תום התקופה ששימשה בסיס
לחישוב שכר העבודה הרגיל יוגדל סכום שבר העבודה הרגיל שחושב
כאמור בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי.״

תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ח׳ בחשון התשנ־ו)ו בנובמבר

 995ו(.
.4

)א(

התיקון בסעיף )74ב( כפי שתוקן בתיקון מס׳  106הוא:
) (1בדישה ,אחרי ״להורה יחיד״ בא ״וכן להורה המקבל גמלה לפי סעיף )5אץ(2
לחוק הבטחת הכנסה״:
) (2בפסקה )ו( ,במקום ״שביום א׳ בטבת״ בא ״שלפני יום א׳ בטבת״.

)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ג׳ בםיון התשנ״ה)ו ביוני 0995
והוא חל על גמלה המשולמת בעד הזמן שמיום התחילה ואילך.
.5

)א(

התיקון בסעיף  200כפי שתוקן בתיקון מס׳  106הוא:
)ו( בסעיף קטן)א( ,אחרי ״נכה״ בא ״יחיד״ ובמקום ״לקצבה חודשית מלאה״
בא "לקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף קטן)ב( ,כשהיא מוגדלת ב־7%
)להלן  -קצבה חודשית מלאה(.״;

• מתפרסם על ידי שר המשפטים לפי סעיף  19לחוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳  ,(7התשנ״ו~996ו)ס״ח
התשנ״ו ,עמי  .(127פרסום זה הוא של ששה תיקוני חקיקה בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ־ה?95-ו ,שנתקבלו בבנסח ללא נוסח מיום פרסומו עד יום בניסתו לתוקף.
י

ס״ח התשנ״ה ,עמי .210

5

ם״ח התשג״ה ,עמי נדג.

2

382

ס״ח התשנ״ה ,עמי ,376

ספר החוקים 0ס6ו ,ב״ו באלול התשנ״ו996 ,ו0.9.ו

בסעיף קטן)ג( ,ברישה ,במקום ״לקצבת יחיד מלאה״ בא ״לקצבה חודשית

)(2

מלאה״;
אחרי סעיף קטן)ג( בא:

)(3

״)ד(

תוספת התלויים המשתלמת לפי סעיף קטן)ג( תוגדל ב־.7%״

)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ג׳ בסיון התשנ״ה)ו ביוני (1995
והוא הל ,על גמלה המשולמת בעד הזמן שמיום התחילה ואילך.
)א( התיקון בסעיף  201בפי שתוקן בתיקון מס׳  106הוא :במקום ״בסעיף 200״ בא
.6
״בסעיף )200א() ,ג( ו־)ד( ,לפי העגין״.
)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ג•׳ בסיון)ו ביוני  (1995והוא חל
על גמלה המשולמת בעד הזמן שמיום התחילה ואילך.
.7

)א(

התיקון בסעיף )202א( בפי שתוקן בתיקון מס׳  106הוא :בדישה ובפסקה )ו(,

במקום ״לקצבת יחיד מלאה״ בא ״לקצבה חודשית מלאה״.
)ב(

תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ג׳ בסמן התשנ״ה)ו ביוני (1995

והוא חל על גמלה המשולמת בעד הזמן שמיום התחילה ואילך.
)א( התיקון בסעיף )222ב( כפי שתוקן בסעיף )3ב( לחוק לתיקון פקודת מם הכנסה
.8
)מס׳  ,(105התשנ״ה , 1995-הוא :המילים ״כשאין ביכולתו של המבוטח לספק לילדו סידורים
אלה״  -מחוקות.
4

)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום כ״א בתמוז התשנ״ה ) 19ביולי
 ,(1995ותחולתו לגבי יחיד שהיה לו בן משפחה נטול יכולת בשנת המם  1995ואילך.
)א( התיקון בסעיף )320ה( כפי שתוקן בחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס׳ ,(108
.9
התשנ״ה , 1995-הוא בהחלפתו כדלהלן:
5

״)ה( על אף הוראות סעיף קטן)גץ ו( ,זכאי לקצבת תלויים שנעשה זכאי לקצבת
זקנה ,או זכאי לקצבת זקנה שנעשה זכאי לקצבת תלויים ,יקבל קצבת תלויים
ומחצית מקצבת הזקנה שהיתה משתלמת לו ,ובלבד שקצבה זו לא חפחת
משיעור הקצבה הכוללת שהיתה משתלמת לו אילו שולמה לו קצבת הזקנה
במלואה ובנוסף לה מחצית הקצבה הגבוהה מבין אלה; קצבת תלויים או קצבת
שאירים.״
)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום ו׳ באלול התשנ״ה ) 1בספטמבר
 (1995והוא חל על קצבה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.
) .10א( התיקון בסעיף )339א( בפי שתוקן בסעיף  3לחוק מס מקביל )תיקון מס׳ ,(15
התשנ״ה995-ו  ,והוא:
6

)ו(

בפסקה )ו( ,במקום ״49.8742%״ .בא ״0/2°ו6.ד״;

) (2בפסקה ) ,(2במקום

״47.86890/0״

בא ״76.91%״;

) (3בסיפה ,בהגדרה ״תקבולים״ ,המילים ״ולפי הוראות חוק מם מקביל,
התשל״ג1973-״  -מחוקות.
*
5

*

ס־ח התשנ״ה ,עמי .353
ם״ח התשנ״ה ,עמי .436
ס־ת התשג־ה ,עמי .378

ספר החוקיס  600ו ,כ״ו באלול התשנ״ו10.9.1996 ,

383

)ב(

תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)א( ביום כ״גזבסבת התשנ׳׳ה )ו ביגואר

.(1995
ו .1

)א(

התיקון בסעיף )550א( הוא:
) (1בפסקה ) (1כפי שתוקנה בתיקון מסי  ,104אחרי ״דמי לירה־ בא ״וגמלה
לשמירת הריון״;
) (2בפסקה) ,(4כפי שתוקנה ב6עיף  14לחוק התגמולים לחסידי א .מות העולם,
^
התשנ״ה995-ו  ,בסופה יבוא4
ד

״) 0חוק התגמולים לחסידי אומות חעולמ ,התשנ״ה995-ו:
)ח( חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשג״ב992-ו .״
6

)ב( תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן)אץו( ביום ח׳ בחשון התשנ״ו)ו בנובמבר
 5xmותחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן) UXKביום י״ד באב התשנ״ה )
 995ו(.
ט״ו באלול התשנ״ו) 50באוגוסט (1996
,

י
*

בנימין נתניהו
שר המשפטים

סידו התשיג״ה ,עמ׳ .434
ס־דו התשנ״ב ,עבר .205

תיקון טעות*
)לפי סעיף סוא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״דו948-ו(
בסעיף  (9)2לחוק יישום ההסבם בדבר רצועת עוה ואזור יריחו)סמכויות שיפוט
ו.
והוראות אחרות()תיקוני חקיקה( ,התשנ״ה994-ו' )להלן  -החזק( -
)(1

במקום ״אחרי תקנה 6ד״ צריך לחיות ״אחרי תקנה 6ה־;

) (2תקנה ״6ה״ החדשה צריכה להיות תקנה ״6ו״.
.2

תחילתו של תיקון הטעות ביומ תחילתו של החוק.
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

בנימין גתגיהו
שד המשפטים

נתקבל בכנסת ביום ז׳ באב התשנ״ו) 23ביולי .(1996
ס״ח התשנ״ה ,עמי .58

תיקון טעות•
)לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו>
בחוק העונשין)תיקון מם׳  ,(44החשנ״ה995-וי)להלן  -החוק /בסעיף  ,(2)3במקום
ו.
״בסעיף 34בד״ צריך להיות ״בסעיף  ,2בסופו יבוא :״ובו״״.
• נתקבל בבנםזז ביום ז׳ באב חתשנ־ו) 25ביולי .(1996
י ס״ח התשג־ה ,עמי .391

384

ספר הווזוקימ  ,1400ביו באלול התשנ״ו10.9.1996 ,

באוגוסט10

.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

בנימין נתניהו
שר המשפטים

תיקון טעות*
)לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,החש״ח948-ו(
בסעיף  (9)8לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(,
.1
התשנ״ו995-ו )להלן  -החוק( ,ברישה ,במקום ״)64ב(״ צריך להיות ״64ב״.
י

.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

בנימין נתניהו
שר המשפטים

נתקבל בכנסת ביום ז* באב התשנ־ו) 25ביולי .0996
ס״ח התשנ״ו ,עבד .22

תיקון טעות*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,חחש״ח948-ז(
בסעיף ו לחוק הסדרת מקומות רחצה)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ו996-וי)להלן  -החוק/
ו.
בסעיף 5א החדש ,בסעיף קטן)ד( ,במקום ״סעיף קטן זה״ צ״ל ״סעיף זה״.
.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

בנימין נתניהו
שר חמשפטימ

נתקבל בכנסת ביום ח׳ באב התשנ־ו) 24ביולי  996ו(.
ס*1ז התשנ״ו ,עננ׳ .174

תיקון טעות*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והבושפט ,התש״ח948-ו(
ו.

בחוק סוכני המכס)תיקון /התשנ״ה993-ז י)להלן  -החוק( -
)(1

בסעיף  ,6במקום ״)5אץג(״ צריך להיות ״(3)5׳׳;

)(2

בסעיף )9וץא /במקום ״)5אץ(3״ צריך להיות ״(3)5״;

נתקבל בכנסת ביום ז׳ באב התשנ״ו)ג 2ביולי .(1996
ס־ח התשנ־זז ,עמי .356

ספר חזווקינז 3,1600״ 1באלול ממשנ״ו10.9.1996 ,

385

)ג( בסעיף )22א( ,במקום ״תחילתה,של סעיפים »)אאנ(» )4אץ (5ו־7ו)א^( לחוק
העיקרי ,בנוסחם בחוק זה״ צריך להיות ׳תחילתם של סעיפים )4אץ (3ו־7ו)אץ (3לחוק
העיקרי כנוסחם בחוק זה ותחילת .החלפתו -של סעיף )4אץ (5לחוק העיקרי בסעיף
)4.אץ >4כנוסחו בסעיף  5בחוק זה״,
תחילתו של התיקון ביום תחילתו של החוק.

.2

בנימין נתניהו
שר המשפטים

דן ת י פ ו ן
יושב ראש הכנסת

תיקוני טעויות!oi&r

)לפי סעיף 0וב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
ו.

בחוק־יסוד :הממשלה' ,בסעיף )41ב( ,אחרי ״על פי חוק׳ צריך להיות ״או״.

.2

בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשג״ד •, 1994-
בסעיף  ,(8)3המתקן את פקודת מס הכנסה ,בסעיף ו2ו החדש ,בסעיף קטן)גץ ,(2במקום
״30%״ צריך להיות ״35%״.

.3

בחוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות )תיקוני חקיקה( ,התשנ״ד994-ו ,
בתוספת המובאת בסעיף  ,(3)2בפרט ,5״קמילים ״נקודת קיצבה״ שבטור ״הרכב
המשפחה״ צריבות להיות בטור ״השיעור למקבל קיצבת זקנה או קיצבת שאירים לפי
חוק הביטוח״ ,בשורה השניה שבאותו פדט.

2

ג

 .4בתוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד?•994ו" -
!:

)(1

בסעיף  ,41במקום ״לקגוע״ צריך להיותי ״למבוע*;

) (2בסעיף  12ו ,בכותרת השוליים ,במקו 0״כל״ צריך להיות ״על״.
.5

בחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית )תיקוני
חקיקה והוראות שונות( ,התשנ׳׳ה995-ז  /בסעיף  10המתקן את חוק הפיצויים לנפגעי
תאונות• דרכים ,התשל״ה ,1975-בפסקה  mלפני המלה ״תחול״ צריך להיות ״לא״.
5

.6

בחוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ׳׳ה995-ו -
6

)ו(

בסעיף ו -
)א( בפסקה )ו( ,במקום ״992ו״ צריך להיות ״1922״:
)ב( בפסקה) ,(2בהגדרה ״פן .מש&חתול; הסימן)א( צריך להימחק ,פסקאות משנה
)ו( עד ) (6צריכות להיות,מסומנות )א( עד )ו( בהתאמה ,והסימן)ב( לפני
ההגדרה ״הורה׳״'־ צריך להימחק,-
)ג(

י
1
5
4
5

*

<86י

ס״ח
ס״דו
ם״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח

התשנ־ב,
החשנ״ד.
התשנ״ד,
התשנ״ד,
התשנ״ה,
התשנ־ה,

פסקאות ) (3עד ) (6צריכות׳ להיות מודפסות מתחת לפסקאות )ו( ו*).(2
עמי .214
עמי .42
עמי .256
עמי .308
עמי .324
עמי ג?ג.
ספר החוקים  .1600כ״ו באלול התשנ״ו10.9.1996 ,

) (2בסעיף ו ,2המתקן את חוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל״ג973-ו ,בכותרת
השוליים ,במקום •ימם׳ 2״ צריך להיות ״מסי 3״.
.7

בחוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מם׳  ,(9התשנ״ה , 1995-בסעיף  ,(1)1במקום ״גילוי״
ד

צריך להיות ״גילו״.
.8
.9

בחוק התכנון והבניה )תיקון מס׳ 4ע'",,ץתשנ״ו , 1996-בסעיף  ,1המתקן את סעיף ,19
בסעיף קטן)או( החדש בפסקה )וץג׳ .מקום ״של בל״ צריך להיות ״שלא כל״.
8

בחוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳ ,(7־* זזנ״ו 996-וי ,בסעיף  )7ו( ,המתקן את סעיף ,245
בסעיף קטן)א( החדש ,בפסקה )2ץב( ,במקום ״בתקופת״ צריך להיות ״מתקופת״.

 .10בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף החשוד( ,התשנ״ו,'°1996-
בסעיף  7ו המתקן את פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב971 -ו ,בפסקה )- (4

וו.

)ו(

בסעיף 95ד החדש ,המילה ״קבלת״ צריבה להימחק;

)(2

בסעיף 95ט)ב( החדש ,המילה ״שאינם״ צריכה להימחק.

בחוק הסדרת מקומות רחצה)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ו996-ו'י ,בשם החוק ,במקום ״סעיף״
צריך להיות ״מסי״.

 .12בחוק הרשויות המקומיות )בחירות()תיקון מס׳  ,(25התשנ״ו , 1996-בסעיף  ,3בסעיף
85א החדש ,בסעיף קטן)אץ ,(3המילים ״דינו  -מאסר  3שנים או קנם״ ,צריכות להיות
בשורה נפרדת שהיא האחרונה בסעיף קטן )א( ומיושרת עם סימן הסעיף הקטן)א(
שבתחילת הסעיף.
2י

 .13בחוק שבר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ״ו996-ו  ,בסעיף )9אץ ,(2במקום ״ובין״ צריך
להיות ״ובאין״.
גי

 .14בחוק־יסוד :נשיא המדינה )תיקון מם׳  ,(3התשנ״ו ,"'1996-בסעיף  ,1ברישה ,במקום
״בחוק־יסוד :המדינה״ צריך להיות ״בחוק־יסוד :נשיא המדינה״.

י ם״ח התשנ־ה ,עמי .444
םיח התשנ״ו ,ענד  10ו.
י ס־ת התשנ־ו ,עמי  27ו.
 '°ם־ח התשנ״ב ,עמ• .214
״ ס־ח התשנ־ו ,עמי  74ו.
ס־ח התשג־ו ,עמי .226
ס־ח התשנ־ו ,עמי 0ג.2
"י *0ח תתשג־ו ,עמי .234
־

 2י
נ י

ספר״התוקיס  600ו3-.״ו באלול חתשג!ו10.9.1??* ,

