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התשס"ה―2005* ,(67 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

יבוא: 70ג סעיף אחרי התעבורה1, בפקודת .1

בקרבת "בטיחות
בתי ספר

תקבע מרכזית, תימרור רשות באישור מקומית, תימרור רשות (א) 70ד.
ספר. בית שבקרבת בדרך תנועה הסדרי

בסעיף 70ג." כהגדרתו - ספר" "בית זה, בסעיף (ב)  

המרכזית, התימרור רשות לאישור התנועה הסדרי את תגיש מקומית תימרור רשות (א) .2
זה. חוק של מיום פרסומו שנה בתוך זה, בחוק התעבורה, כנוסחו לפקודת 70ד בסעיף כאמור

ולרישומו  לסימונו להפעלתו,  להתקנתו, להצבתו, תפעל תימרור מקומית רשות (ב)  
זה. של חוק פרסומו מיום בתוך שנתיים הסעיף האמור, לפי שנקבע הסדר תנועה של

ן שרו  אריאל
הממשלה ראש

שטרית מאיר
התחבורה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי  ראובן
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת ;(2005 במאי   24) התשס"ה באייר ט"ו ביום בכנסת התקבל  * 

.88 עמ' התשס"ה (17 בינואר 2005), בשבט ז' מיום  ,66 ― הכנסת חוק  
.456 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

התשס"ה―2005*  ,(28 מס' (תיקון נשים עבודת חוק

- 6(ד1) בסעיף התשי"ד-11954, נשים, עבודת בחוק .1

יבוא  "ב–4 שבועות;" ובמקום שבועות" 6" יבוא שבועות" 12" במקום בפסקה (1),  (1)
מביניהן: התקופה הארוכה לפי (ד), עד (א) בפסקאות משנה "כמפורט

לפחות; שבועות 6 היה האשפוז אחד, אם בשבוע (א)

לפחות; שבועות היה 8 אם האשפוז ב–2 שבועות, (ב)

לפחות; שבועות היה 10 אם האשפוז ב–3 שבועות, (ג)

לפחות."; שבועות היה 12 אם האשפוז ב–4 שבועות, (ד)

פסקה (1א). יהיה זה" קטן סעיף "הוראות במילים האמור בפסקה (1) החל  (2)

במקום בסיפה, 51(א2), בסעיף התשנ"ה-21995, משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .2
האמור". בחוק בסעיף 6(ד1) התקופה כמפורט יבוא "בעד 4 שבועות" של תקופה "בעד

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (30 במאי 2005); התשס"ה באייר כ"א ביום בכנסת התקבל  * 

.118 עמ' התשס"ה (23 בפברואר 2005), י"ד באדר א' מיום  ,71 ― הכנסת חוק  
.265 עמ' התשס"ה, ס"ח התשי"ד, עמ' 154;  1

.189 עמ' התשס"ה, ;210 עמ' התשנ"ה, 2      ס"ח

70ד הוספת סעיף

ותחולה תחילה

6 תיקון סעיף

חוק  תיקון
הלאומי הביטוח

80 מס' -


