רש־וטות

ספר החוקים
כי׳ח באדר תשכ״ט

 18במרס
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חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור )תיקון(׳ תשכ״ט—1969

.

.

חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון( ,תשכ״ט—1969

.

.

.

.

.
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חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור )תיקון( ,תשכ״ט* 1969-
בסעיף  1לחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור ,תשכ״ד—) ! 1964להלן  -החוק
,1
העיקרי( ,בהגדרת ״חוק רכישה״ ,אחרי ״פקודת הדרכים ) ד ח ק והתווייתן(״ יבוא ״חוק
התכנון והבניה ,תשכ״ה1%5-״.2
,2

במקום סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
הגבלת הרכישהללא תשלומ
פ י צ ו י י ם

) .2א( נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש ,בין
מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר ,חלק נוסף מאותה חלקה,
לא יעלה ,על אף האמור בחוק רכישה ,השטח הכולל ,שנרכש ללא תשלום
פיצויים ב כ ל רכישות אלה ביחד ,על אחוז מקסימלי משטח החלקה ה מ ק ו 
רית כמפורט בסעיף זה ,ועל העודף ישולמו פיצויים לפי חוק הרכישה
שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה.
)ב( האחוז המקסימלי לענין סעיף זה הוא  — 40אם בין הרכישות
היתה רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965וזאת
בכפוף לאמור בסעיף קטן)ג( ,ו״ — 25ב כ ל מקרה אחר.
)ג( היתה בחלקה פלונית רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון
והבניה ,תשכ״ה— ,1965יהיה האחוז המקסימלי של כ ל הרכישות באותה
החלקה ,מכוח חוקי רכישה אחרים ביחד ,כאמור בסעיף קטן)א( — .25״

,3

בסעיף  3לחוק העיקרי ,בסופו ,יבוא:
״) (5ברכישה מכוח חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—— 1965
המועד ש ב ו ניתנה לבעל החלקה ההודעה על הכניסה אליה
לפי סעיף ) 190ב( לאותו חוק ,ואם היו לה בעלים אחדים —
המועד שבו ניתנה ההודעה האחרונה כאמור.״

,4

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה לפי
סעיף 20א לפקודת בנין עדים ,31936 ,ולפי סימן ז׳ לפרק ג׳
לחוק התכוון והבניה ,תשכ״ה;1965-״.

יגאל אלון
סגן ראש הממשלה והשר לקליטת העליה
ראש הממשלה בפועל

זאב שרף
שר האוצר

שניאור זלמן שז ד
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום כ-א באדר תשב״ט ) 11במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  /801תשכ״ט
עמי .34
 1פ״ח תשב״ד׳ עמי .122
 2ס״ח תשכ״ה׳ עמי .307
 3ע־׳ר  /1936תוס׳  1מס׳ 589׳ עמ׳ .153
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׳

חוק הגנת השכר)תיקון מס׳  ,(6תשכ״ט* 1989-
,1

בסעיף  8לחוק הגנת השכר ,תשי״ח ) ! 1958-ל ה ל ך •  -החוק העיקרי( ,במקום

ס

עיף

קטן)א( יבוא:
״)א( הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה החדשי הנותר אחרי
ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול ,להעברה או לשעבוד:
)(1

לעובד

 270לירות:

)(2

לבן הזוג שפרנסתו על.העובד

 50לירות נוספות;

לכל ילד משני ילדיו הראשונים
)(3
שפרנסתו עליו
(4).

לכל ילד נוסף שפרנסתו עליו

 25לירות נוספות;
 35לירות נוספות;

ובלבד שאם שכר העבודה החדשי עולה על  700לירות לא יעלה חלק
השכר שאינו ניתן לעיקול ,להעברה או לשעבוד כאמור ,על  75%מהשכר
החדשי.
)א (1שר העבודה רשאי ,באישור ועדת העבודה של הכנסת ,לשנות
כל אחד מהסכומים האמורים בסעיף קטן)א( בשיט לב לתנודות בשכר
העבודה.״
.2

סעיף 19א לחוק העיקרי יסומן 19ב ולפניו יבוא:
״חוב לקופת-גמל
כ ש כ

י

מ י ל

י

19א) .א( לענין סעיף  19יראו כשכר מולן גם סכום שמעביד חייב לקופת
גמל ,ובלבד שנתקיימו שתי אלה:
בתקנונה של הקופה נקבע שאף אם המעביד לא שילם
)(1
לקופה את הסכומים המגיעים ממנו במישרין או בשל ניכוי
משכר העובד ,רואים ,לעגין שמירת זכויותיו של העובד
בקופה ,כאילו שולמו הסכומים האמורים;
הסכום שניכה המעביד לא שולם לקופה תוך  30ימים
)(2
מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה ,או שהסכום
שהמעביד נתחייב לשלמו שלא בדרך ניכוי לא שולם תוך 30
ימים מהיום שבו היו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת
החבות; והוא ,בין שהשכר הולן ובין שלא הולן.
)ב( הזכאית לבקש צו תשלום לפי סעיף זה היא קופת הגמל בלבד,
והצו יינתן רק לזכותה.
פיצויי הלנת השכר לפי סעיף זה יהיו ,על אף האמור בסעיף
)0
 ,17שני אחוזים לחודש ,וחלק של חודש  -יראו כחודש מלא.״

• נתקבל בכנסת ביום ב"א באדר תשכ״ט ) 11במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי וזםבר פורסמו בזז״וז 794׳ תשפ״ט׳
עמי .4
 1סייח חשי״ח׳ עמי  ;86תשי״ט׳ עמי  ;40תש׳יך׳ עמי  ;99תשכ״ד׳ עמי  ;35חשכ״ה׳ עמי  ;14תשכ״ח׳ עמי .256

ספר החוקים  ,551כ״ח באדר וזשב״ט.

חיקין סעיף 8

יקין סעיפים
2

י"

2 7

) ,3א( בסעיף• 26לחוק העיקרי ,במקום ״ מ ו ן  21יום .לאחד תשלום ?צפד ה ע מ ד ה שמנ
נוכה״ יבוא ״תוך  30יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה״.
נב> בסעיף 27׳ לחוק ה ע י ק ר י  ,במקומ ״תוך  42יום לאחד תשלום השכר ב ע ד אותה
תקופת עבודה״ יבוא ״תוך  30יום מהיום שבו היו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת
החבות״.

]יקרן סעיף 31

בסעיף  31לחוק העיקרי ,בסופו ,יבוא:

.4

״ובדבר אגרת דיון וחיוב הצדדים בהוצאות ,לרבות שכר טרחת עורך־
דין ,בשל בקשות לצווי^תשלומ ע ל חוב לקופת ג מ ל ״ .
יגאל אלון
סגן ראש הממשלה והשר לקליטת העליה
.
• ראש־הממשלה גפועל

יוסף אלמוגי
שד העבודה

שביאור זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק שעות עבודה ומנוחה)תיקון( ,תשכ״ט* 1969-
הוספת סעיפים
 9א

י־

 9ב

,1

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי״א— 1931י )להלן — החוק העיקרי( ,אחרי סעיף 9

יבוא:
״איסור
במנוחה

עבודה 9א) .א( בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון
השבוע״ והמשפט ,תש״ח— ,2 1948ל א יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלאכתו ,ולא
בעל מפעל תעשיה במפעלו ,ולא יסחר בעל חנות בחנותו.
)ב(
מלאכו; או
של אגודה
בשירותים

.

בימי מנוחה כאמור לא יעבוד חבר של אגודה שיתופית בבית
במפעל תעשיה ש ל האגודה :בבית מלאכה או מפעל תעשיה
שיתופית חקלאית לא יעבוד חבר אלא אם העבודה קשורה
הנחוצים למעזק שלה... .

) 0מי שאינו יהודי רשאי  -לגבי בית מלאכתו ,מפעל תעשייתו
או חנותו ,הנמצאים בתחום רשות מקומית שמספר תושביה שאינם יהודים
הוא ,לפי קביעת הרשות ,לפחות ר ב ע מכלל תושבי הרשות — לקיים את
האיסורים לפי סעיף זה ,או בימי המנוחה כאמור או בימי שבתו וחגיו,
לפי בחירתו; והוא הדין לגבי רובע של רשות מקומית ,שתחומו ומספרם
היחסי של תושביו שאינם,יהודים בכלל תושביו — שהוא רבע לפחות —
נקבעו לענין זה ע ל ידי אותה רשות.

• נתקבל בכנסת ביום כי* ב באדר תשכ״ט ) 12במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,696תשכ״ו׳
עמי .136
 1ם״ח תשי״א׳ עמי .204
 2עייר תשיח׳ מסי 2׳ תום׳ אי׳ עמי  ,1עמי .12

ספר החוקים  ,551כ״ח באדר תשכ״ט18.3.1969 ,

)ד( האמור בסעיף קטן)ג( אין בו כדי למנוע נאשם לפי סעיף זוז
מלהביא ראיות כי מספר התושבים שאינם יהודים בתחום רשות מקומית
או רובע שלה ,לפי הענין ,אינו פחות מרבע מכלל תושבי הרשות או הרובע.
ת ח ו ל

.2

י׳

סע

יף

1 2

9ב .הוראות סעיף  12יחולו ,בשינויים המחוייבים ,על מתן היתרי עבודה
בימי מנוחה למי שהוראות סעיף 9א חלות עליו.״

בסעיף  26לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:

תיקון סעיף 26

׳•׳ 00העובר על הוראת סעיף 9א ,דינו  -קנס  1000לירות.״

.3

חוק זה בא להוסיף על האמור בכל חוק אחר ולא לגרוע ממנו.

שמירת זכויות

ניתן היתר לפי סעיף  12לחוק העיקרי ,לפני תחילתו של חוק זה ,יראוהו גם כהיתר
.4
לפי סעיף 9ב לחוק העיקרי לגבי אותו בית מלאכה ,מפעל תעשייתי או חנות ,הכל לפי
הענין.

יגאל אלון
סגן ראש הממשלה והשד לקליטת העליה
ראש הממשלה בפועל
שניאור זלמן
נשיא המדינה

שזר

ספר החוקים  ,551כ״ח באדר תשנ״ט18.3.1969 ,

יוסף אלמוגי
שר העבודה

הוראת מעבר

ר,ידשס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים
המהיר  18אגורוי•

