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ס 3במרס 2004
עמוד

חוק-יסוד :הכנסת)תיקון מס׳ (36
חוק הכנסת )מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת השש עשרה(,
התשס״ד2004-
חוק שירות ביטחון)הוראת שעה()תיקון מס• ד( ,התשס״ד2004-
חוק חניה לנבים)תיקון מס•  ,(3התשם״ד2004-
חוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳ סד( ,התשס״ד2004-
חוק להסדרת הפיקוח על כלבים)תיקון( ,התשס״ד2004-
חוק לתיקון פקודת התעבורה)תיקון מס׳  ,(60התשס״ד4-ס20
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חוקדיסוד :הכנסת )תיקון מס׳ *(36
תיקון סעיף 6א

בחוק־יסוד :הכנסתי ,בסעיף 6א)א( ,במקום ״בחוק הבחירות לכנסת״ יבוא ״בחרק׳׳,

.1

אריאל שרון
ראש הממשלה
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קעב
נשיא המדינה

* התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התשס״ד ) 24במרס  :(2004העעת ההוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות תוק
הכנסת  ,37 -מיום ח׳ באדר התשס׳׳ד )ו במרס  ,(2004עמי .48
ס״ח התשי״ח ,עמי  ;69התשס״ב ,עמ׳ 0ו.4
1

חוק הכנסת )מספר חברי ועדת הכספים בתקופת כהונתה של הכנסת
השש עשרה( ,התשם״ד*2004-
הוראה מיוחדת
לתקיפת
של הכנסת
השש עשרה

כ ה ו נ ת ה

על אף הוראות סעיף  3לחוק הכנסת ,התשנ״ר ,'1994-בתקופת כהונתה של הכנסת
ו.
השש עשרה מספר החברים בועדת הכספים של הכנסת לא יעלה על תשעה עשר.
אריאל שרון
ראש הממשלה
ו

ראובןריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

* התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התשם״ד ) 24במרס  :(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצדות חוק
הכנסת  ,40 -מיום כ״ד באדר התשס״ד ) 17במרס  ,(2004עמי .66
י ס״ח התשנ״ד ,עמי  ;140התשם״ד ,עמ׳ .508

חוק שירות ביטחון)הוראת שעה()תיקון מם׳ ד( ,התשס״ד*2004-
תיקון סעיף 1

בחוק שירות ביטחון)הוראת שעה( ,התשנ״ה 1995-י ,בסעיף ו ,בדישה ,במקום ״עד יום
.1
ט׳ בניסן התשם״ד ) 31במרס (2004״ יבוא ״עד יום י״ט בטבת התשס״ה )וב בדצמבר.
(2004״.
אריאל שוון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

שאול מופז
שר הביטחון
'ראובןריבלין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כייס באדר התשם״ד ) 22במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,91 -מיום ג׳ באדר התשם״ד ) 25בפברואר  ,(2004עמי .366
ס־ת התשנ״ה ,עמי 332־ ,התשם״ג ,עמי .378
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חוק חניה לנכים )תיקון מסי  ,(3התשם״ד*2004-

״
.1

ביטול סעיף וב

בחוק חניה לנכים ,התשנ״ד , 1993-סעיף 1ב  -בטל,
י

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אביגדור ליברמן
שר התחבורה
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

־ התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התשס״ד ) 24במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,37 -מיום ת׳ באדר התשם״ד ) 1במרס  ,(2004עמ׳ ?.4
י ס״ח התשנ״ד ,עמ׳  :28התשם״ד ,עמ׳ .58

חוק הביטוח הלאומי)תיקון מם׳  ,(70התשם״ד*2004-
בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו' }להלן  -החוק העיקרי(,
ו.
בסעיף - 270
)ז( אחרי ההגדרה ״מילואים״ יבוא;
״״שכר מינימום״  -כהגדרתו כסעיף ד לחוק שכר מינימום־,״;
) (2בהגדרה ״התגמול המזערי״ ,המילים ״בהגדרתו בסעיף ו לחוק שכר מינימום״ -
יימחקו.

תיקון סעיף 270

בסעיף  273לחוק העיקרי -
)ו( האמור בסעיף קטן)א( יסומן ״)(1״ ואחריו יבוא:
״) (2סכום ההכנסה לחורש לגבי בל חודש ברבעון ,המחושב ׳לענין פסקה ),(1
לא יפחת משכר המינימום לחודש ,אף אם לא.עבד באותו חודש;״;
) (2במקום סעיף קטן <ב( יבוא:

תיקון סעיף 273

.2

׳•)ב( לעני! סעיף  ,272מי שברבע השנה עבד פחות מ־ס 6ימים ,יהיה שכר
עבודתו הרגיל או הכנסתו הממוצעת ,לפי הענין ,סכום ההכנסה בעד שלושת
החודשים שבחר לעצמו ,מתוך ששת החודשים שקרמו ל ־ ו בחורש שבו החל
שירות המילואים ,והוראות סעיף קטן)אץ (2יחולו לגבי כל חודש שבחר לעצמו
כאמור :חל פיצוי לאחר חודש שבחר ,יוגדלו שכר העבודה הרגיל וההכנסה
הממוצעת בער אותו חורש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיים תקופת
השירות :סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב*.90״
תחילתו של חוק זה ב־ ז בחורש שלאחר תום חודשיים מיום פרסומו )להלן  -יום
.3
התחילה( והוא יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שהחל ביום התחילה או
לאחריו.
זבולון אורלב
אריאל שרון
שר הרווחה
ראש הממשלה
מש הקצב
נשיא המדינה

תחילה ותחולה

ראובןריבלין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התש0״ד ) 24במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בתעעות תוק
הכנסת  ,36 -מיום י״ט בשבט התשסי׳ר )וו בפברואר  ,(2004עמ׳ .43
ם״ח התשנ״ה ,עמי  ;210התשס״ד ,עמ׳ .286
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חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון( ,התשס״ד*2004-
תיקון סעיף 30

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס״ג , 2002-בסעיף - 30

.1

ן

) (1בסעיף קטן)א( ,במקום הסיפה החל במילים ״בתום תשעה חודשים״ יבוא ״ביום
י״ז בחשון התשס״ה )ו בנובמבר (2004״;
)(2

סעיף קטן)ב(  -בטל.
אריאל שךון
ראש הממשלה

משה קצב
נשיא המדינה

ישראלכ״ץ
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ראובן רי בלי ן
יושב ראש הכנסת

י התקבל בכנסת ביום ב׳ בניסן התשס״ד ) 24במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בתצעות תוק
הממשלה  ,90 -מיום א׳ באדר התשם״ד ) 23בפברואר  ,(2004עמ׳ .364
ם״ח התשס״ג ,עמ׳ 6ו.2
1

חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס׳  ,(60התשם״ד~*2004
תיקון סעיף 64

בפקודת התעבורה  ,בסעיף  ,64במקום ״ולא פחות משלושה חודשים ,או ממאסר וקנס
.1
מאה אלף לירות״ יבוא ״ולא פחות משישה חודשים״.
1

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אביגדור ליברמן
שר התחבורה
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

* התקבל בכנסת ביום ב• בניסן ההשם״ד ) 24במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות תוק
הכנסת  ,9 -מיום כ״ד בחשון התשס״ג) 30באוקטובר  ,(:002עמ׳ .28
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ד ,עמי 3ל ;1ם״ח התשס״ד ,עמי .306
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