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תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן (ב), ישולמו רק  (ג) 
החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב (1 בדצמבר 2012), בעד התקופה כאמור בסעיף קטן (א) 

או (ב), לפי העניין.

 (6) פסקאות  הוראות  בשל  התחילה  יום  ערב  לגמלה  זכאי  שהיה  מי   (ד) 
(7) של סעיף 9א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור  או 
גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות 

האמורות.

בסעיף זה — (ה) 

"הדין הקודם" — סעיף 9א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"הדין החדש" — סעיף 9א(ב) ו–(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה;

"התקופה הקובעת" — התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) עד יום י"ד 
באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012).

תקנות ראשונות לפי סעיף 9א(ב) ו–(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו 5.תקנות ראשונות 
 לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב

(9 באוגוסט 2012). 

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב—2012*

בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך—1960 1, סעיף 15 — בטל. 1.ביטול סעיף 15

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 5), התשע"ב—2012*

בחוק הספנות (ימאים), התשל"ג—1973  1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 1 — 1.תיקון סעיף 1 

אחרי ההגדרה "כלי שיט" יבוא:  (1)

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 508, מיום כ' בסיוון התש"ע (2 ביוני 2010), עמ' 1078.

ס"ח התשל"ג, עמ' 329; התשס"ח, עמ' 617.  1

תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן (ב), ישולמו רק  (ג) 
החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב (1 בדצמבר 2012), בעד התקופה כאמור בסעיף קטן (א) 

או (ב), לפי העניין.

 (6) פסקאות  הוראות  בשל  התחילה  יום  ערב  לגמלה  זכאי  שהיה  מי   (ד) 
(7) של סעיף 9א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור  או 
גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות 

האמורות.

בסעיף זה — (ה) 

"הדין הקודם" — סעיף 9א(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"הדין החדש" — סעיף 9א(ב) ו–(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה;

"התקופה הקובעת" — התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) עד יום י"ד 
באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012).

תקנות ראשונות לפי סעיף 9א(ב) ו–(ב1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו 5.
 לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב

(9 באוגוסט 2012). 

תקנות ראשונות 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 21), התשע"ב—2012*

ביטול סעיף 15בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך—1960 1, סעיף 15 — בטל. 1.

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 5), התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 1 בחוק הספנות (ימאים), התשל"ג—1973  1 (להלן — החוק העיקרי), בסעיף 1 — 1.

אחרי ההגדרה "כלי שיט" יבוא:  (1)

ספר החוקים 2375, י"ד באב התשע"ב, 2.8.2012

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 692, מיום ט"ז בסיוון התשע"ב (6 ביוני 2012), עמ' 856.

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1141.  1


