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חוקסדרהדיןהפלילי)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(
)תיקון(,התשס"ח-2007*

בחוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו-2006 1 1 תיקון סעיף 3
)להלן - הוראת השעה(, בסעיף 3)2(, בסופו יבוא "המועד שהובא בו עצור בעבירת 

ביטחון לפני שופט יתועד בכתב בידי בית המשפט" 

בסעיף 8 להוראת השעה - 2 תיקון סעיף 8

בפסקה )5(, בסופה יבוא "וכן את המועד שבו הובאה לידיעת העצור החלטת בית   )1(
משפט שהתקבלה בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו כאמור בסעיף האמור";

אחרי פסקה )6( יבוא:  )2(

הופעלה יותר מסמכות אחת מהסמכויות לפי הוראות סעיפים 3)2(, 4 או 5,   )7("
וכן את פירוט הסמכויות שהופעלו "

בסעיף 10 להוראת השעה, במקום "תום 18 חודשים מיום פרסומו" יבוא "כ"ב בטבת 3 תיקון סעיף 10
התשע"א )29 בדצמבר 2010(" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"א בטבת התשס"ח )30 בדצמבר 2007( 4 תחילה

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'160והוראתשעה(,התשס"ח-2007*

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 121)ב()1( -1 תיקון סעיף 121

בפסקת משנה )ב(, במקום "17%" יבוא "14%";  )1(

בפסקת משנה )ג(, במקום "25%" יבוא "21%";  )2(

בפסקת משנה )ד(, במקום "30%" יבוא "28%"   )3(

תיקון חוק לתיקון 
פקודת מס הכנסה 

)מס' 147( - שיעורי 
המס לשנים 2008 

ו–2009 - מס' 4

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 147(, התשס"ה-2005 2, בסעיף 76 -  2 

התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 291, מיום כ"ט באדר התשס"ז )19 במרס 2007(, עמ' 324 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 2   1

ס"ח התשס"ה, עמ' 766; התשס"ח, עמ' 26   2

*  התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 340, מיום 

כ"ד בחשון התשס"ח )5 בנובמבר 2007(, עמ' 210 
ס"ח התשס"ו, עמ' 364   1

חוקסדרהדיןהפלילי)עצורהחשודבעבירתביטחון()הוראתשעה(
)תיקון(,התשס"ח-2007*

בחוק סדר הדין הפלילי )עצור החשוד בעבירת ביטחון( )הוראת שעה(, התשס"ו-2006 1 1 
)להלן - הוראת השעה(, בסעיף 3)2(, בסופו יבוא "המועד שהובא בו עצור בעבירת 

ביטחון לפני שופט יתועד בכתב בידי בית המשפט" 

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 8בסעיף 8 להוראת השעה - 2 

בפסקה )5(, בסופה יבוא "וכן את המועד שבו הובאה לידיעת העצור החלטת בית   )1(
משפט שהתקבלה בדיון שהתקיים שלא בנוכחותו כאמור בסעיף האמור";

אחרי פסקה )6( יבוא:  )2(

הופעלה יותר מסמכות אחת מהסמכויות לפי הוראות סעיפים 3)2(, 4 או 5,   )7("
וכן את פירוט הסמכויות שהופעלו "

בסעיף 10 להוראת השעה, במקום "תום 18 חודשים מיום פרסומו" יבוא "כ"ב בטבת 3 
התשע"א )29 בדצמבר 2010(" 

תיקון סעיף 10

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"א בטבת התשס"ח )30 בדצמבר 2007( 4 
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התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 340, מיום כ"ד בחשוון התשס"ח )5 בנובמבר 2007 (, עמ' 210 

ס"ח התשס"ו, עמ' 364   1

חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'160והוראתשעה(,התשס"ח-2007*

תיקון סעיף 121בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 121)ב()1( -1 

בפסקת משנה )ב(, במקום "17%" יבוא "14%";  )1(

בפסקת משנה )ג(, במקום "25%" יבוא "21%";  )2(

בפסקת משנה )ד(, במקום "30%" יבוא "28%"   )3(

תיקון חוק לתיקון בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 147(, התשס"ה-2005 2, בסעיף 76 -  2 
פקודת מס הכנסה 

)מס' 147( - שיעורי 
המס לשנים 2008 

ו–2009 - מס' 4

בסעיף קטן )ג(, בסעיף 121)ב()1( לפקודה המובא בו -  )1(

בפסקת משנה )ב(, במקום "19%" יבוא "16%"; )א( 
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בפסקת משנה )ג(, במקום "28%" יבוא "26%"; )ב( 

בסעיף קטן )ד(, בסעיף 121)ב()1( לפקודה המובא בו -  )2(

בפסקת משנה )ב(, במקום "18%" יבוא "15%"; )א( 

בפסקת משנה )ג(, במקום "27%" יבוא "23%" ואחריה יבוא:  )ב( 

192,000 שקלים  על כל שקל חדש מ–133,681 שקלים חדשים עד  ")ד( 
חדשים - 30% "

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

ן בר-או י  נ ו  ר
שר האוצר

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתהעיריות)מס'110(,התשס"ח-2007*

בפקודת העיריות 1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 248א יבוא:1 הוספת סעיף 248ב

 "אתר אינטרנט
של העיריה

עיריה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום, 248ב 
שבו תפרסם, בין השאר -

מידע שעליה לפרסם וכן מידע בנוגע אליה ששר הפנים   )1(
פרסם בהתאם להודעת העיריה, לאחר שהשר פרסמו; בפסקה 

זו, "פרסום" - פרסום על פי דין ברשומות או בעיתון;

פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות, לא   )2(
יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה, והקלטות או 

תמלילים של ישיבות כאמור "

תיקון התוספת 
השניה

בתוספת השניה לפקודה, בסעיף 52)א(, אחרי "יירשם" יבוא "ויוקלט" 2 

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 48

בפקודת המועצות המקומיות 2, אחרי סעיף 13ה יבוא:3 

"תחולת הוראות 
- אתר אינטרנט

בשינויים 13ו  יחולו,  העיריות  לפקודת  248ב  סעיף  הוראות 
המחויבים, על מועצה מקומית "

המועצות 4 תיקון צווים וצו  התשי"א-1950 3,  )א(,  המקומיות  המועצות  צו  את  יתקן  הפנים  שר 
52 לתוספת השניה  המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958 4, בהתאם לסעיף 

לפקודה כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה 

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו  5  )א( 

*  התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  
הכנסת -  182, מיום ט' בכסלו התשס"ח )19 בנובמבר 2007(, עמ' 44 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ז, עמ' 124   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשס"ז, עמ' 302   2

ק"ת התשי"א, עמ' 178   3

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259   4
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