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בחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג ,11963-אחרי סעיף  43יבוא:

הוספת סעיף 43א

43א .שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי
לקבוע כי הוראות חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א ,22001-כולן או מקצתן
ובהתאמות המתחייבות שקבע ,יחולו על הליכים משמעתיים לפי חוק זה".

"החלת הוראות
מחוק זכויות
נפגעי עבירה

 .2תקנות ראשונות לפי סעיף 43א בחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג ,1963-כנוסחו
בסעיף  1בחוק זה ,בענינים המפורטים בפסקאות ) (1ו–) ,(2יובאו על ידי שר המשפטים לאישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך  4חודשים מיום תחילתו של חוק זה -

חובת התקנת
תקנות

) (1תקנות הקובעות עקרונות כללים בדבר מתן זכויות לנפגעי עבירה לפי סעיפים 3
עד  5לחוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א;2001-
) (2תקנות הקובעות את זכויותיו של נפגע עבירה בהליך לפי סעיפים  7עד  11 ;9עד
 ;15ו– 17עד  18לחוק האמור.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
שר האוצר
ר א וב ן ר יב ל י ן
יושב ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ה ) 26ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,86מיום כ"ט בסיון התשס"ה ) 6ביולי  ,(2005עמ' .187
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;50התשנ"ד ,עמ' .82
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בחוק מימון מפלגות ,התשל"ג ,11973-בסעיף  ,13אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

תיקון סעיף 13

")ד( ) (1חלק שהתפלג מסיעה ישתתף בהחזר חובות המפלגה שאותה סיעה ייצגה
בכנסת ,באופן יחסי לגובה מימון ההוצאות השוטפות שבשל ההתפלגות נגרע
מהסיעה שממנה התפלג; החזר החוב יהיה מתוך ההוצאות השוטפות שלהן החלק
שהתפלג זכאי עד לסיום כהונתה של אותה הכנסת ,למעט  5%מיחידת מימון
אחת כאמור בסעיף )3ג( סיפה; פסקה זו תחול גם אם החלק שהתפלג התמזג עם
סיעה אחרת בכנסת.
) (2חובת ההשתתפות של חלק ,כאמור בפסקה ) ,(1תחל בתקופה שתחילתה
ביום שבו הוא זכאי למימון הוצאות שוטפות ותסתיים ביום סיום כהונתה של
אותה הכנסת.
) (3רואה החשבון של הסיעה שממנה התפלג חלק ,שמונה לפי סעיף 5א ,יקבע,
בהקדם האפשרי ,את חובות המפלגה לענין סעיף קטן זה ,וימסור על כך הודעה
ליושב ראש הכנסת ולבא כוחו של החלק שהתפלג.
__________
* התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשס"ה ) 26ביולי  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,86מיום כ"ט בסיון התשס"ה ) 6ביולי  ,(2005עמ' .186
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשס"ה ,עמ' .266
ספר החוקים  ,2017כ"ה בתמוז התשס"ה1.8.2005 ,
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