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מפקח משנה  בדרגת משטרה קטן (א), קצין בסעיף האמור אף על (ב)   
סבר אם כאמור העתק מסירת  לאפשר שלא רשאי מזו  גבוהה בדרגה או
או לביצוע החקירה לשיבוש ההעתק תביא שמסירת סביר קיים חשש כי

עבירה.

לכך,  הועידה  שהמשטרה במקום תהיה המחשב חומר העתקת (ג)   
23א. כאמור בסעיף מיומן תפקיד בעל ותתבצע בידי

סעיף זה רשאי  לפי מחשב מחומר העתק לקבל בקשה על דחיית (ד)   
שלום." משפט בית לפני קטן (א) לערור סעיף לפי בקשה שהגיש מי

יבוא "38 עד   34 סעיפים לפי המשפט בית "החלטת במקום לפקודה, 38א(א) בסעיף .5
. זה" פרק לפי המשפט בית "החלטת
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התשס"ה―2005* ,(14 מס' (תיקון ביטוח עסקי על הפיקוח חוק

בסעיף 78ט(ב), העיקרי), החוק התשמ"א-11981 (להלן- ביטוח, עסקי על הפיקוח בחוק .1
יבוא: (9) פסקה אחרי

מי שמתקיימים נכות מהקרן של קצבת משולמת יופחת שיעור הנכות שלפיו לא (10)"
ה' יום שבין בתקופה הנכות שיעור את להפחית החלטה התקבלה אם גם אלה, כל בו

זה:  חוק של פרסומו מועד (1 באוקטובר 2003) לבין התשס"ד בתשרי

החודש לפני נקבעה מהקרן נכות קצבת  לקבלת  זכאותו בדבר ההחלטה (א)
המקורית); ההחלטה זו- (בפסקה האחיד בתקנון כהגדרתו הקובע

;2003 ספטמבר לו מהקרן קצבת נכות בעבור חודש שולמה (ב)

קצבה; אותה לקבלת קצובה תקופה נקבעה לא המקורית בהחלטה (ג)

מאלה: התקיים אחד (ד)

שבו  יותר לפני המועד או  60 חודשים היה המקורית ההחלטה מועד (1)
התקבלה לגביו לא ואם נכותו, שיעור את להפחית ההחלטה התקבלה לגביו

נכות חוזרת;  לבדיקת זימונו לפני יותר 60 חודשים או - כאמור החלטה

המועד לפני האחיד, בתקנון כהגדרתו מוקדמת פרישה לגיל הגיע הוא (2)
התקבלה ואם לא נכותו, שיעור את להפחית החלטה התקבלה לגביו שבו

חוזרת." נכות לבדיקת זימונו לפני האמור לגיל הגיע - כאמור החלטה לגביו

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (20 ביוני 2005); התשס"ה בסיון י"ג ביום בכנסת התקבל  *

.158 עמ' התשס"ה (7 ביוני 2004), באייר כ"ט מיום  ,81 ― הכנסת חוק  
.331 עמ' התשס"ה, ס"ח התשמ"א, עמ' 208;  1
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בתשרי התשס"ד ה' זה ביום כנוסחו בחוק לחוק העיקרי 78ט(ב)(10) סעיף תחילתו של .2 
(1 באוקטובר 2003).
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התשס"ה―2005* ,(14 מס' (תיקון ושיווק) (ייצור הלול לענף המועצה חוק

78(א), במקום "עד בסעיף התשכ"ד-119631, ושיווק), (ייצור הלול  לענף המועצה בחוק .1
 31) התשס"ז בטבת יום י' "עד יבוא (1 ביולי 2003)" התשס"ג בתמוז א' מיום שנתיים תום

."(2006 בדצמבר
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והתעסוקה המסחר התעשיה שר
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__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 ביוני 2005); התשס"ה בסיון ט"ו ביום בכנסת התקבל  *

.892 עמ' התשס"ה (20 ביוני 2005), בסיון י"ג מיום  ,183 ― הממשלה חוק  
.455 עמ' התשס"ג, ס"ח התשכ"ד, עמ' 12;  1

התשס"ה―2005* ,(3 מס' (תיקון האישה זכויות שיווי חוק

(א) יבוא: קטן אחרי סעיף התשי"א-11951, האישה, זכויות שיווי בחוק .1

יינתן ציבור, נציג שר, שבחבריה ראש הממשלה או הממשלה, שממנה בוועדה "(א1)
המינים." שני בני של לייצוגם הענין, בנסיבות שניתן ככל הולם, ביטוי

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

לבני פי   צי
המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (20 ביוני 2005); התשס"ה בסיון י"ג ביום בכנסת התקבל  *

.140 עמ' התשס"ה (23 במרס 2005), י"ב באדר ב' מיום  ,75 ― הכנסת חוק  
.167 עמ' התש"ס, ס"ח התשי"א, עמ' 248;  1
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