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חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית בספים()תיקון מס׳ ,(3
התשם״א*2001-
תיקון סעיף לא

בחוק שירות המרינה)סיוג פעילות מפלגתית ומגבית בספים( ,התשי״ט959-וי ,בסעיף

.1
3א -

)ו( בסעיף קטן)ב( -
)א( האמור בו יסומן ״)(1״ ובו ,בסופו יבוא:
״הממשלה ,בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאית
לקבוע ,בהודעה שתפורסם ברשומות ,סוגים נוספים של עובדי מדינה
שסעיף קטן זה יחול עליהם.״,-
)ב( אחרי פסקה ) (1יבוא:
״) (2לעגין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה או
של גוף מדיני יחולו ההוראות לפי׳ סעיף  (1)1ולא יחולו הוראות סעיף קטן
זה.״;
) (2בסעיף קטן)ג( ,בסופו יבוא ״אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה
חשאית״;
) (3בסעיף קטן)ד( ,האמור בו יסומן ״)(1״ ואחריו יבוא:
״) (2מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפסקה ) (1יוכל לשוב ולהיות
חבר באותו גוף בוחר ,בכפוף להוראות סעיף קטן)ב( ,לאחר שחלפו ארבע שנים
מיום מינויו לעובד המדינה ,ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן  -ביום
שבו הפסיק להיות עובד המדינה.״
תחילה

.2

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו.
אהוד ברק
ראש הממשלה
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

נתקבל בכנסת ביום כ״ז בשבט התשם״א ) 20בפברואר  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2939מיום ט״ז בחשון התשס״א ) 14בנובמבר  ,(2000עמי .152
סייח התשי״ט ,עמי  ;190התש״ן ,עמי .146

חוק הלוואות לדיור )תיקון מם׳  ,(6התשם״א*2001 -
הוספת סעיף 6ג

.1

בחוק הלוואות לדיור ,התשנ״ב , 1992-אחרי סעיף 6ב יבוא:
ו

״מענק מיוחד
ל ז כ א י ם

ב נ ג ב

6ג) .א( בסעיף זה ,״הנגב״  -שטח המדינה שמדרום לקו רוחב
ברשת ישראל ,שיטת קסיני-םולדנר.

120

* נתקבל בכנסת ביום כ״ז בשבט התשם״א ) 20בפברואר  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2971מיום ו׳ בטבת התשם״א ) 1בינואר  ,(2001עמי .419
סייח התשנ״ב ,עמי  ;246התש״ס ,עמי  ;299התשס״א ,עמי .140
1
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)ב( זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן ,למטרה של רכישת
דירה ,בניית דירה או הרחבת דירה ,בנגב -
) (1לגבי דירה על קרקע ממקרקעי ישראל ,כמשמעותם בחוק־
יסוד :מקרקעי ישראל*)להלן  -מקרקעי ישראל( ,מענק בסכום
של  35,000שקלים חדשים וכן הלוואה בםבום של עד 35,000
שקלים חדשים;
) (2לגבי דירה על קרקע שאינה ממקרקעי ישראל ,מענק
בסכום של  30,000שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד
 30,000שקלים חדשים.
)ג( הלוואה שניתנה לזכאי לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,תהפוך
למענק או תועמד לפירעון ,לפי הענין ,בהתקיים התנאים הקבועים
בכללים.
)ד( הוראות סעיף קטן )ב( יחולו גם לגבי רכישה של דירה שלא
החלו בבנייתה.
)ה( הוראות סעיף 6ב)ג( עד )ה( יחולו לענין מענקים והלוואות לפי
סעיף זה ,בשינויים המחויבים.״
אהוד ברק
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ב נ י מ י ן )פואד( בן אליעזר
שר הבינוי והשיכון
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

י ם״וו התש״ך ,עמי «.5
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