רשומות

 ^ 0החוק^—-
ה׳ בסמן ה ח ש ג י ז

1625

 0ו ב י ו נ י 1997

עמוד
חוק חסינות חברי הכנסת ,ז כ ו י ו ת י ה ם וחובותיהם)תיקון מם׳  9ו ג ה ת ש נ ״ ז  -ד  9 9ו

 64ו

חוק הביטוח ה ל א ו מ י ) ת י ק ו ן מסי  ,(16התשנ״ז1997-

164

חוק הביטוח ה ל א ו מ י ) ת י ק ו ן מס׳  ,(17התשנ״ז 997-ו

166

תיקוני טעויות

חוק חסינות חברי המסת ,זכויותיהם וחובותיהם )תיקון ממי ,(19
חתשנ״ז1997-״
תיקון סעיף

3

1

תיקון סעיף

4

ו

.1

בחוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,ה ת ש י ״ א  -ו  9 5ו ) ל ה ל ן  -החוק
י

העיקרי(13) ,בסעיף  ¿1X2אחרי ״והודיע חבר הכנסת״ יבוא •בכתב״,
.2

בסעיף  14לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן)ב( -
)א( במקום ״או שר״ יבוא ״ראש הממשלה ,שר״;
)ב( אחרי ׳׳העובדה שהיה חבר הכנסת״ יבוא ״ראש הממשלה׳׳;
) (2בסעיף קטן)ג /במקום ״מי שהיה שר״ יבוא ׳ימי שהיה ראש הממשלה או שר״
ואחרי ״תום כהונתו״ יבוא ״כראש הממשלה או״.

בנימין

נתניהו

ראש הממשלה
עזר

דן ת י כ ו ן

ויצמן

יושב ראש הכנסת

נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ב־ו באייר התשנ־ז) 2ביוני :(1997.הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2585מיום י־ב באדר א׳ התשנ״ז) 19בפברואר 997ו /ענו .180
י

ס־ח התשי״א .עמי  ;228התשנ־ז ,ענד .«0

חוק הביטוח הלאומי)תיקון מם׳  ,(16התשנ״ז-ד99ו*
תיקון סעיף ו

.1

בסעיף ו לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו )להלן  -החוק
י

העיקרי( -
)ו( במקום ההגדרה ״עובד עצמאי״ יבוא:
״״עובד עצמאי״ ,לענין שנת מס פלונית או חלק ממנה  -מי שעסק באותה
תקופה במשלח ידו שלא בעובד )להלן  -משלח יד( ,והתקיים בו אחד
מאלה:
)ו(

הוא עסק במשלח ידו ,לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;

) (2הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח י ד ו לא פ ח ת ה מסכום
השווה ל־ 50%מהשכר הממוצע:
) (3הוא עסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע
והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור
בלוח א׳,-

• נתקבל בכנסת ביום כ״ז באייר התשנ״ז)ג ביוני  ;(1997הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2575מירכו י־ד בשב 0מתשנ״ז ג 22בינ»0ר  ¿19*7עמי  23י.

י

164

םיח התשניה ,ענד  :207התשנ״ז ,עמי .154

ספר החוקים  ,1623ה׳ בסיון התשנ־ז10.6.1997 ,

לעגין הגדרה זו רשאי השר לקבוע שיטת חישוב של ממוצעים ובן שיעור אחר
במקום השיעור הקבוע בלוח א׳;׳;
אחרי ההגדרה ״חוק העונשין״ יבוא:

)(2

״״חוק העמותות״  -חוק העמותות ,התש״ם; 1980-־.
2

.2

בסעיף 0דו)ב( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״)(2

תיקון סעיף 170

על אף האמור בפסקה) ,(1לא יפחת השכר היומי הממוצע לגבי החייל ממחצית

השכר הממוצע.״
.3

בסעיף 82ו לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
״)(5

.4

תיקון סעיף 82ו

צו לפירוק עמותה שניתן לפי סעיף  (4)49לחוק העמותות.״

בסעיף  192לחוק העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״לפקודת החברות״ יבוא ״לפי סעיף 54

תיקון סעיף 192

לחוק העמותות״.
.5
.6

בסעיף 2ו)3ג( ,בסופו יבוא ״זולת אם היא קצבת ילדים״.
)א(

תיקון סעיף 12ג

ההגדרה ״עובד עצמאי״ שבסעיף ו לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף  (1)1לחוק זה,

תחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד שגת  1998ואילך.
)ב(

תחילתו של סעיף  170לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  2בחוק זה ,ב־ 1בחודש

שלאחר פרסומו של חוק זה )להלן  -יום התחילה( והוא יחול על דמי אבטלה המשתלמים
בעד יום התחילה ואילך.
)ג(

תחילתם של סעיפים  182ו־92ו לחוק העיקרי ,בנוסחם בהתאמה בסעיפים  3ו־4

בחוק זה ,ביום התחילה והם יחולו על צו לפירוק עמותה שניתן לפי סעיף  (4)49לחוק
העמותות ,התש״ם ,1980-אף אם ניתן לפני י ו ם התחילה.
)ד(

תחילתו של סעיף 2ו)3ג( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  5בחוק זה ,ביום ב׳ באדר

ב׳ ה ת ש נ ״ ז ) ו ו במרס 997ו(.
בנימין

אליהו

נתניהו

ראש הממשלה
עזר

ויצמן

נשיא המדינה

ם״ח התש־מ ,עמי .210

ספר החוקיס  ,1625ה׳ בסיון התשנ״ז10.6.1997 ,

ישי

שר העבודה והרווחה
דן

תיכון

יושב ראש הכנסת

תחילה ותחולה

חוק הביטוח הלאומי)תיקון מם׳  ,(17התשנ׳׳ז*1997-
.1

תיקון סעיף 4ל

ז

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו  ,בסעיף  74ו -
י

)(1

בסעיף קטן)א( ,בהגדרה ״עבודה מועדפת״ ,בסופה יבוא ״ובלבד שלגבי א ד ם

פלוני ה ע ב ו ד ה א י נ ה עבודה מתאימה באמור בסעיף 65ו)א( ו־)ב(״;
)(2

בסעיף קטן)ב( -
)א(

במקום הרישה ופסקה ) ו ( יבוא:
״גב(

מ י שמתקיימים בו כל אלה זכאי למענק באמור בסעיף קטן)ג(:
)ו(

אילו התקיים בו האמור בסעיף 63ו)א( ה ו א ה י ה זפאי לדמי

אבטלה:״:
)ב(

בפסקה ) ,(2במקום ״שהציעה לו לשכת שירות התעסוקה״ יבוא ״והוכיח

להנחת ד ע ת ו של פקיד התביעות כי עבד כאמור בעבודה מועדפת״:
)(3

בסעיף קטן)ד( ,במקום ״תנאים״ יבוא ״תנאים ,דרכי הוכחה״;

)(4

בסעיף קטן)ו( ,במקום פסקה )ו( יבוא:
״)ו(

מענק ,למעט מענק חלקי ,בשיעור שנקבע לפי סעיף זה ,י ש ו ל ם למי

ש מ ת ק י י מ י ם בו התנאים שבסעיף קטן) ¿3גם אם עבד בעבודה שאינה ע ב ו ד ה
מועדפת ,אם מתקיימים בו בל אלה:
)א(

ה ו א עבד בעבודה נדרשת שהיא לגביו עבודה מ ת א י מ ה באמור

בסעיף 65ו)א( ו־נב(;
)ב( הוא הוכיח ,להנחת דעתו של פקיד התביעות ,בי עבד כאמור בסעיף
קטן)בץ (2בעבודה נדרשת:
לענין סעיף קטן זה ,״עבודה נדרשת״  -עבודה במקומות ע ב ו ד ה ו ב ס ו ג י עבודה
במפורט בלוח ח׳.״
תחילה ותחולה

.2

תחילתו של ח ו ק זה ב־ ו בחודש שלאחר יום פרסומו)להלן  -יום ה ת ח י ל ה ( ו ה ו א יחול

על מי שהשתחרר מ ש י ר ו ת סדיר על פי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,ה ת ש מ ־ ו  9 8 6 -ו ,
2

ב י ו ם א׳ בניסן התשנ״ה ) ו באפריל 995ו( ואילך :ואולם לא ישולם מענק לפי חוק זה למי
שהשתחרר משירות סדיר לפני יום התחילה ,אלא אם כן הוגשה למוסד תביעה למענק לפי
סעיף  ,174בתקופה שמיום התחילה ועד לתום  12החודשים שתחילתם ב י ו ם ה ת ח י ל ה .
בנימין

נתניהו

אליהו

ראש הממשלה
עזר ו יצ מ ן
נשיא המדינה

•
י
1

166

ישי

שר ה ע ב ו ד ה ו ה ר ו ו ח ה
דן

תיכון

יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום ב־ז באייר התשנ־ז) sביוני  ;(1997הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2619מיום י״ט באייר התשנ״ז) 26במאי  ,(1997ענד .544
ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ז ,ענד .164
ס״ח התשמ־ו ,עמי .108

ספר החוקים  ,1625ה׳ בסיון התשנ־ז10.6.1997 ,

תיקון טעויות״
)לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
)(א בחוק התכנון והבניה )תיקון מס׳  40Xה ת ש נ ״ ה ' -

)1994להלן  -תיקון מס׳

40X

בסעיף - 1
)ו(

ברישה ,במקום ״58וא״ צריך להיות ״58ואו״;
)(2

בכותרת השוליים ,במקום ״58וא״ צריך להיות ״58וא2׳

)(3

סעיף ״58ואו״ החדש צריך להיות ״58וא2״.

;

)ב(

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מס׳ .40

)(א

בחוק התכנון והבניה )תיקון מם׳  ,(43התשנ״ה995-ו )להלן  -תיקון מם׳
2

בסעיף  35ו -
)ו(

ברישה ,במקום המילה ׳׳אחרי״ צריך להיות ׳׳׳׳פרק י׳ו• יסומן ״פרק י׳2״ ובו
סעיפים 255א עד 255ז יסומנו 255ז עד 255יג ,כסדרם ,ואחרי״;

)(2

בסעיף 255ה החדש ,במקום ״בית המשפט המחוזי״ צריך להיות ״בית
המשפט לענינים מינהליים״.

)ב(

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מס׳ .43

דן

תיכון

יושב ראש הכנסת

•
1

י

צחי

הנגבי

שר המשפטים

נתקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו התשנ־ז) 18בנובמבר .(1996
ס־ח התשנ״ה ,עמ׳ .55
ס־ח התשנ״ה ,עמ׳ .450

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

בחוק הגנת הפרטיות )תיקון מס׳ ) (4מאגרי מידע( ,התשנ״ו) '1996-להלן  -החוק(,
בסעיף ד ,המתקן את סעיף  10לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ״א , 1981-בפסקה) ,(4סעיף
2

קטן ״)ו(״ צריך להיות סעיף קטן ״)הו(״.
.2

תחילתו של התיקון ביום תחילתו של החוק.

דן

תיכון

יושב ראש הכנסת

•

נתקבל בכנסת ביום כ־ו בתשרי התשנ״ז) 9באוקטובר .(1996

י

ם־ח התשנ־ו ,עמי .290

*

ם־ח התשמ״א ,ע נ ו .128

ספר החוקים  ,1625ה׳ בםיון התשנ״ז10.6.1997 ,

צחי

הנגבי

שר המשפטים

43X

תיקון טעות•
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח?48-ז(
בחוק מם רכוש וקרן פיצויים )תיקון מס׳  ,(25התשנ״ה995-ו )להלן  -החוק( -

ו.

י

.2

)(1

בסעיף  ,(2)1במקום ״י׳׳ח בטבת התשנ״ד״ צריך להיות ״כ־׳ט בטבת התשנ״ה״:

)(2

בסעיף  ,2במקום ״י״ד בטבת התשנ״ד״ צריך להיות ׳־כיט בטבת התשנ־ה׳.

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

דן

תיכון

יושב ראש הכנסת

•

נתקבל בכנסת ביום ייט באלול התשנ־ו) 3בספטמבר .(1996

י

סיח התשניה ,עמי .90

צחי

הנגבי

שר המשפטים

תיקון טעות*
)לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח(1948-
בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו 996-ו י)להלן  -החוק( ,בסעיף )42ב(,

.1

במקום ׳׳סעיף 7״ צריך למיות •סעיף דא״.
.2

.

תתילתו של התיקון ביום תחילתו של החוק.

דן

תיכון

יושב ראש הכנסת

צחי

הנגבי

שר המשפטים

נתקבל בכנסת ביום י״ט באלול התשנ״ו)ג בספטמבר .(1996
סיח התשנ״ו ,ענד .192

תיקון טעות ד&ום
)לפי סעיף סוב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,ה ת ש ״ ח  9 4 8 -ז (
בחוק שירות ביטחון)הוראת שעה()תיקון( ,התשנ״ז997-ו' ,בסעיף ו ,לפני ״ברישה״
צריך להיות ״בסעיף ו״.

צחי

הנגבי

שר המשפטים

ס־ח יותשג־ז ,עמי 00ו.

ספר החוקים  ,1625ה׳ בםיון התשנ־ז10.6.1997 ,
המחיר 4ג 2.שקלים חדשים
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