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חוק איסור לשון הרע )תיקון מם׳  ,(6התשנ״ט*1998-
הוספת סעיף לא

בחוק איסור לשון הרע ,התשב״ה965-ו  ,אחרי סעיף  7יבוא:

.1

י

״פי*וי ללא
״ז
ה ו כ ח ת

ג

7א) .א( הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה ,רשאי בית המשפט לחייבו
לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על  50,000שקלים חדשים ,ללא הוכחת נזק
חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא כפסק דין של אותו בית משפט שניתן
בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.

;

)ב( במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט
לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על  50,000שקלים
חדשים ,ללא הוכחת נזק.
)ג( במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה ,שבו הוכח כי לשון
הרע פורסמה בכוונה לפגוע ,רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם
לנפגע ,פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן )ב( ,ללא
הוכחת נזק.
)ד( לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק ,לפי סעיף זה ,בשל אותה
לשון הרע ,יותר מפעם אחת.
)ה( הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב־6ו בכל חודש,
בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין סעיף
קטן זה -
״מדד״  -מדד
לסטטיסטיקה;

המחירים

שמפרסמת

לצרכן

הלשכה

המרכזית

״המדד החדש״  -מדד החודש שקדם לחודש העדכון;
״המדד הבסיסי״  -מדד חודש ספטמבר 998ו.״

עזר ויצמן
נשיא המדינה

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
״

צחי ה נ ג ב י
שר המשפטים
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

י נתקבל בכנסת ביוש ו׳ בחשון התשנ״ט ) 26באוקטובר  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2748מיום ד׳ באב התשנ״ח ) 27ביולי  ,(1998עמ׳ .568
י סייח התשכ״ה ,עמי  ;240התשנ״ז ,עמי .70

חוק לגביית אגרות ומתן תוקף לתשלומים בעד בחינות ברפואה וברוקחות
)תיקוני חקיקה( ,התשנ״ט998-ו*
ת י ק ו ן פ ק ו ד ת

הרופאים ־
מסי 5

ו.
"7 ,4ו".

בפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז976-ו  ,בסעיף  ,(2)62במקום ״4״ יבוא
י

נתקבל בכנסת ביום ר בחשון התשנ״ט) 26באוקטובר  ;(1998הצעה החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2649מיום כ״ו בתשרי התשנ״ח ) 27באוקטובר  ,(1997עמ׳ .14
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמי  ;594ם״ח התשנ״ו ,עמ׳ .335
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמי  ;694ס״ח התשנ״ו ,עמ׳ .254
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בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשבדא1981-
)ו(

בסעיף  ,62בפסקה ) ,(4במקום ״תנאי הבחינות״ יבוא •בחינות״;

)(2

בסעיף )66א( ,אחרי פסקה ) (6יבוא:

תיקון פקודת
הרוקחים -
מס׳ 7

״) (7אגרות בעד עריכת בחינות וביצוען לפי סעיפים  4ו־.(4)62״
)א(

למען הסר ספק נקבע בזה בי -
)ו( תשלומים ,מכל סוג שהוא ,שנגבו בעבור בחינות שנערכו ובוצעו לפי
הוראות סעיפים  4ו־7וב לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשליז976-ו,
בתקופה שעד יום כניסתו לתוקף של החוק לתיקון פקודת הרופאים )מם׳ ,(2
התשנ״ד994-ו  ,ולפי הוראות סעיף  7ו לפקודה האמורה ,בתקופה שעד יום
כניסתו לתוקף של חוק זה  -הם תקפים לכל דין ולכל דבר וענין:

מתן תוקף
לתשלומים שנגבו
בעבור בחינות
לפי פקודת
הרופאים ולפי
פקודת הרוקחים

ג

) (2תשלומים ,מכל סוג שהוא ,שנגבו בעבור בחינות שנערכו ובוצעו לפי
הוראות סעיפים  4ו־ (4)62לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳א981-ו,
בתקופה שמיום ו בינואר  992ו ועד יום כניסתו לתוקף של חוק זה  -הם תקפים
לכל דין ולכל דבר וענין.
)ב( אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי לפגוע בפסק דין שנעשה חלוט ערב כניסתו
לתוקף של חוק זה.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

י ה ו ש ע מצא
שר הבריאות
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

יי ם״ח התשנ״ד ,עמי .152

חוק מס קניה )טובין ושירותים()תיקון מם׳  ,(14התשנ״ט*1998-
.1

בחוק מס קניה )טובין ושירותים( ,התשיי׳ב952-ו  ,בתוספת ,במקום פרט )וו( יבוא:
י

תיקון התוספת

״)וו( מכונות ומכשירים וחלקיהם ,מהסוגים המשמשים אך ורק בחקלאות או אך
ורק בתעשיה ,למעט מכונות ומכשירים וחלקיהם מהסוגים ששר האוצר קבע אותם
בצו;״.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

יעקב נאמן
שר האוצר
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

* נתקבל בכנסת ביום ו׳ בחשון התשנ״ט) 26באוקטובר  ;(1996הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2730מיום י״ב בתמוז התשנ״ח ) 6ביולי  ,(1998עמי .436
י סייח התשי״ב ,עמי  ;344התשנ״ח ,עמי .31
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חוק הנכים )תגמולים ושיקום()תיקון מס׳  ,(19התשנ״ט998-ו*
תיקון סעיף 45
תחילה

בחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט959-ו ]נוסח משולב[' ,בסעיף  ,45בסעיף קטן
.1
)או( ,אחרי ״בסעיף קטן)א(״ יבוא ״על נכה שדרגת נכותו פחותה מ־0%ו וכך.
.2

תחילתו של חוק זה ביוב! כ״ב באדר התשנ״ח ) 20במרס .(1998
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

יצחק מרדכי
שר הבטחון
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

• נתקבל בכנסת ביום ו׳ בחשון התשג״ט) 26באוקטובר 998ו(; הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק 3גד ,2מיום כ׳ בתמוז התשנ״ח ) 14ביולי  ,(1998עמ׳ .446
י סייח התשי״ט ,עמי  ;276התשנ״ז ,עמי .90
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