(ב) תחילתו של סעיף  2לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012והוא יחול
על תשלום ששולם לגבי שנת המס .2012
(ג) בסעיף זה" ,תשלום"  -תשלום הכנסת עבודה לעובד ותשלום הכנסה חבת ניכוי,
כמשמעותם בסעיף  166לפקודה.
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תיקון חוק בית
משפט לעניינים
מינהליים  -מס' 50

.3

בחוק זה -
"גורם מוסמך"  -כהגדרתו בפסקה ( )1להגדרה "גורם מוסמך" שבסעיף  2לחוק שירות
הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות
קבע) ,התש"ע2010-;1
"חופשת לידה"" ,חופשה מיוחדת בלא תשלום"  -כמשמעותן בפקודות הצבא כהגדרתן
בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-;2
"חיילת בשירות קבע"  -חיילת המשרתת שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע;
"שחרור מהתחייבות"  -סיום שירות הקבע מכל עילה שהיא;
"השר"  -שר הביטחון או עובד משרדו שהשר הסמיכו לעניין חוק זה.
(א) גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע שהיא בהיריון ,בחופשת
לידה ,בחופשה מיוחדת בלא תשלום שלאחר חופשת לידה או בתקופה של  60ימים
לאחר תום תקופה מהתקופות האמורות ,אלא בהיתר מאת השר (בסעיף זה  -היתר).
(ב) לא ייתן השר היתר אם השחרור מהתחייבות הוא ,לדעתו ,בקשר להיריון ,ללידה
או להיעדרות החיילת בשל חופשה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) לא ייתן השר היתר אלא לאחר שנתן לגורם המוסמך ולחיילת בשירות הקבע
הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
(ד) החליט השר לתת היתר ,לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן
ההחלטה בבקשה להיתר.
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בחוק בית משפט לעניינים מינהליים ,התש"ס2000- ,3בתוספת הראשונה ,בפרט ,36
הקטע החל במילים "החלטה של רשות" ועד המילים "הפסקת מינויו כאמור" יסומן
"(א)" ואחריו יבוא:

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"א ( 1בנובמבר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,336 -מיום כ"ד בתמוז התש"ע ( 6ביולי  ,)2010עמ' .200
ס"ח התש"ע ,עמ' .380
ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התש"ע ,עמ' .617

ספר החוקים  ,2258ב' בכסלו התשע"א9.11.2010 ,
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תיקון חוק
45א
סעיף
בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]  ,אחרי
הנכים .1
ושיקום)
(תגמולים
יבוא:
ושיקום)
(תגמולים
 מס' 25יבוא:
 מס' 25"דיווח לוועדת
לוועדתשר הביטחון וראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון
"דיווח (א)
45ב.
45ב( .א) שר הביטחון וראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון
החוץ והביטחון
והביטחוןלוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,בתחילת כל שנה,
החוץ ידווחו
של הכנסת
ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,בתחילת כל שנה,
הכנסת
של
על כל אלה:
על כל אלה:
( )1תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;
( )1תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;
( )2אופן חלוקת תקציב האגף;
( )2אופן חלוקת תקציב האגף;
( )3פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;
( )3פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;
( )4לגבי ששת החודשים האחרונים בשנה שקדמה
( )4לגבי ששת החודשים האחרונים בשנה שקדמה
לדיווח  -עמידה ביעדי האגף ,יישום תכנית העבודה
לדיווח  -עמידה ביעדי האגף ,יישום תכנית העבודה
שלו ומימוש תקציבו;
שלו ומימוש תקציבו;
( )5כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף ,לפי דרישת
( )5כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף ,לפי דרישת
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ב) ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ידווח לוועדת
(ב) ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ידווח לוועדת
החוץ והביטחון של הכנסת ,שישה חודשים לאחר כל דיווח
החוץ והביטחון של הכנסת ,שישה חודשים לאחר כל דיווח
כאמור בסעיף קטן (א) על העמידה ביעדי האגף ,יישום תכנית
כאמור בסעיף קטן (א) על העמידה ביעדי האגף ,יישום תכנית
העבודה שלו ומימוש תקציבו בתקופה שחלפה מאז הדיווח
העבודה שלו ומימוש תקציבו בתקופה שחלפה מאז הדיווח
האחרון לפי סעיף קטן (א) ,וכן על כל עניין אחר הקשור
האחרון לפי סעיף קטן (א) ,וכן על כל עניין אחר הקשור
לפעילות האגף ,לפי דרישת הוועדה".
לפעילות האגף ,לפי דרישת הוועדה".
2
תיקון חוק
משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י1950-  ,אחרי סעיף
בחוק
.2
תיקון חוק
סעיף
אחרי
בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י1950-,2
משפחות .2
חיילים
משפחות
יבוא:
36א
שנספו
חיילים
שנספו במערכה
36א יבוא:
במערכה (תגמולים
36א( .1א) שר הביטחון וראש אגף משפחות והנצחה במשרד (תגמולים ושיקום)
לוועדת
"דיווח
מס' 32
ושיקום) -
"דיווח לוועדת
36א( .1א) שר הביטחון וראש אגף משפחות  -מס'
 32במשרד
והנצחה
החוץ והביטחון
הביטחון ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,בתחילת
החוץ והביטחון
של הכנסת
הביטחון ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,בתחילת
הכנסת שנה ,על כל אלה:
של כל
כל שנה ,על כל אלה:
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התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"א ( 2בנובמבר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,343 -מיום ב' באב התש"ע ( 13ביולי  ,)2010עמ' .230
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התשס"ח ,עמ' .82
ס"ח התש"י ,עמ'  ;162התש"ע ,עמ' .399
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