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,(3 מס' (תיקון מוגבלות עם ולפעוטות לילדים בטיחותית הסעה חוק
התשס"ה―2005*

3 סעיףתיקון סעיף אחרי התשנ"ד―11994, מוגבלות, עם ולפעוטות לילדים בטיחותית הסעה בחוק .1
יבוא: 3(א)

רשות של שיפוטה בתחום הנמצא מוגבלות למעון, עם ילד ששלחה מקומית רשות "(א1)
והליווי ההסעה תשתתף בהוצאות השולחת), הרשות ― קטן זה (בסעיף אחרת מקומית
סעיף הוראות לפי האחרת המקומית הרשות על החלות וממנו, החינוך למוסד הילד, של
בצו, של הכנסת, יקבע, הכלכלה ועדת באישור והספורט, שר החינוך התרבות (א); קטן
בחוק כהגדרתו ― ”מעון" זה, קטן בסעיף השולחת; הרשות של ההשתתפות שיעורי את

התשכ"ה―21965." מעונות, על הפיקוח
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הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (30 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י"ט באדר ב' התקבל  * 

.584 עמ' התשס"ד (19 ביולי 2004), באב א' מיום  ,120 ― הממשלה חוק  
.525 עמ' התשס"ב, ס"ח התשנ"ד, עמ' 71;  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.  2

,(2 מס' (תיקון ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת בחוק טעות תיקון
התשס"ה―2005*

התש"ח―11948) סדרי השלטון והמשפט, לפקודת 10א סעיף (לפי

,21 בסעיף התשס"ה―22005, ,(2 מס' (תיקון ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת בחוק .1
בסעיף התשנ"ח―31998, ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק 21א סעיף את המוסיף

"10א". להיות צריך ו-(ג)" "10(ב) במקום 21א(א)(5),

ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת חוק תחילתו של  ביום הטעות תיקון של תחילתו .2
התשס"ה―2005. ,(2 מס' (תיקון

ן י בל רי בן ראו   

יושב ראש הכנסת                                                                                   

__________
(23 במרס 2003). התשס"ה ב' באדר י"ב ביום בכנסת התקבל *

.1 עמ' א, תוס' התש"ח, ע"ר 2,  1

ס"ח התשס"ה, עמ' 204.  2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.  3


