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החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל  ")ב( 
)חיילות בשירות קבע(, התשע"א-2010 4 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק דיווח על פעילות אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד 
הביטחון )תיקוני חקיקה(, התשע"א-2010*

תיקון חוק הנכים 
 )תגמולים ושיקום(

- מס' 25

45א 1  סעיף  אחרי  משולב[ 1,  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  בחוק 
יבוא: 

 "דיווח לוועדת
 החוץ והביטחון

של הכנסת

שר הביטחון וראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון 45ב  )א( 
ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת כל שנה, 

על כל אלה:

תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;  )1(

אופן חלוקת תקציב האגף;  )2(

פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;  )3(

לגבי ששת החודשים האחרונים בשנה שקדמה   )4(
לדיווח - עמידה ביעדי האגף, יישום תכנית העבודה 

שלו ומימוש תקציבו;

כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת   )5(
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ידווח לוועדת  )ב( 
החוץ והביטחון של הכנסת, שישה חודשים לאחר כל דיווח 
כאמור בסעיף קטן )א( על העמידה ביעדי האגף, יישום תכנית 
העבודה שלו ומימוש תקציבו בתקופה שחלפה מאז הדיווח 
הקשור  אחר  עניין  כל  על  וכן  )א(,  קטן  סעיף  לפי  האחרון 

לפעילות האגף, לפי דרישת הוועדה "

תיקון חוק משפחות 
חיילים שנספו 

במערכה )תגמולים 
ושיקום( - מס' 32

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950 2, אחרי סעיף 2 
36א יבוא:

 "דיווח לוועדת
 החוץ והביטחון

של הכנסת

במשרד 36א1  והנצחה  משפחות  אגף  וראש  הביטחון  שר  )א( 
הביטחון ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת 

כל שנה, על כל אלה:

התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"א )2 בנובמבר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 343, מיום ב' באב התש"ע )13 ביולי 2010(, עמ' 230 

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשס"ח, עמ' 82   1

ס"ח התש"י, עמ' 162; התש"ע, עמ' 399   2

ס"ח התשע"א, עמ' 12   4

החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל  ")ב( 
)חיילות בשירות קבע(, התשע"א-2010 4 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ס"ח התשע"א, עמ' 12   4

חוק דיווח על פעילות אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד 
הביטחון )תיקוני חקיקה(, התשע"א-2010*

45א 1  סעיף  אחרי  משולב[ 1,  ]נוסח  התשי"ט-1959  ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  בחוק 
יבוא: 

תיקון חוק הנכים 
 )תגמולים ושיקום(

- מס' 25
 "דיווח לוועדת

 החוץ והביטחון
של הכנסת

שר הביטחון וראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון 45ב  )א( 
ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת כל שנה, 

על כל אלה:

תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;  )1(

אופן חלוקת תקציב האגף;  )2(

פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;  )3(

לגבי ששת החודשים האחרונים בשנה שקדמה   )4(
לדיווח - עמידה ביעדי האגף, יישום תכנית העבודה 

שלו ומימוש תקציבו;

כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת   )5(
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

ראש אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ידווח לוועדת  )ב( 
החוץ והביטחון של הכנסת, שישה חודשים לאחר כל דיווח 
כאמור בסעיף קטן )א( על העמידה ביעדי האגף, יישום תכנית 
העבודה שלו ומימוש תקציבו בתקופה שחלפה מאז הדיווח 
הקשור  אחר  עניין  כל  על  וכן  )א(,  קטן  סעיף  לפי  האחרון 

לפעילות האגף, לפי דרישת הוועדה "

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש"י-1950 2, אחרי סעיף 2 
36א יבוא:

תיקון חוק 
משפחות חיילים 
שנספו במערכה 

)תגמולים ושיקום( 
- מס' 32

 "דיווח לוועדת
 החוץ והביטחון

של הכנסת

במשרד 36א1  והנצחה  משפחות  אגף  וראש  הביטחון  שר  )א( 
הביטחון ידווחו לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בתחילת 

כל שנה, על כל אלה:
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תכנית העבודה של האגף לשנה הבאה ויעדיו;  )1(

אופן חלוקת תקציב האגף;  )2(

פעילות האגף והמדדים שעל פיהם היא נבחנת;  )3(

לגבי ששת החודשים האחרונים בשנה שקדמה   )4(
לדיווח - עמידה ביעדי האגף, יישום תכנית העבודה 

שלו ומימוש תקציבו;

כל עניין אחר הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת   )5(
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

ידווח  הביטחון  במשרד  והנצחה  משפחות  אגף  ראש  )ב( 
לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שישה חודשים לאחר 
כל דיווח כאמור בסעיף קטן )א(, על העמידה ביעדי האגף, 
יישום תכנית העבודה שלו ומימוש תקציבו בתקופה שחלפה 
מאז הדיווח האחרון לפי סעיף קטן )א(, וכן על כל עניין אחר 

הקשור לפעילות האגף, לפי דרישת הוועדה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

תיקון טעויות בחוק בתי המשפט )תיקון מס' 59(, התש"ע-2010*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק בתי המשפט )תיקון מס' 59(, התש"ע-12010 )להלן - החוק( -1 תיקון סעיף 166 

42ב המובא בו, בסעיף קטן )א()8(, במקום "לפי" צריך להיות  4, בסעיף  בסעיף   )1(
"על";

בסעיף 5)2(, בסעיף קטן )א1( המובא בו, בסופו צריך להיות "ואולם, בית משפט   )2(
שלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בעניין כלכלי כמשמעותו 

בסעיף 42ב)א()1()ג(, אם אותו עניין מצוי בסמכותו לפי הוראות חוק זה ";

)3( אחרי סעיף 6 לחוק צריך להיות:

לבית 6א "תיקון סעיף 60 "או  יבוא  "שלום"  אחרי  העיקרי,  לחוק  60)ב(  בסעיף 
המשפט המוסמך לדון בהן, לפי העניין" "

תחילתו של תיקון הטעויות ביום תחילתו של החוק 2 

ןי"א בחשוון התשע"א )19 באוקטובר 2010( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(   * 

ס"ח התש"ע, עמ' 612   1
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