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חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס"ח-2008*

בחוק זה -1 הגדרות

"אמנת הבנק" - פרקי ההסכם בדבר הקמת הבנק אשר נחתמו בפריס ביום ה' בסיוון 
התש"ן )29 במאי 1990(;

 European Bank for Reconstruction( הבנק" - הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח"
)and Development

האישיות המשפטית 
של הבנק

לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל בהתאם להוראות אמנת הבנק 2 

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען 3 ביצוע ותקנות
של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן, לרבות בדבר 
המעמד, החסינויות וזכויות היתר של הבנק, של נגידיו ומנהליו וחליפיהם, של פקידיו 

ועובדיו ושל מומחים המבצעים משימות מטעם הבנק 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ו א – ר ב ני  ו ר               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )תיקון מס' 4(, 
התשס"ח-2008*

בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994 1 )להלן - החוק 1 תיקון מספר 1
העיקרי(, בסעיף 1, בהגדרה "השר האחראי", בפסקה )2(, במקום "שר העבודה והרווחה" 

יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים" 

בסעיף 2)ב( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "וכן הוראות ותנאים לביצוע ההסעה והליווי 2 תיקון סעיף 2
של הפעוטות עם המוגבלות" 

בסעיף 3 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 3 

)1( בכותרת השוליים, המילים "או מעון יום שיקומי" - יימחקו;

)2( במקום סעיף קטן )ב( יבוא: 

")ב( רשות מקומית שבתחום שיפוטה גר פעוט עם מוגבלות, אחראית לביצוע 
הסעה וליווי בהסעה של הפעוט עם המוגבלות למעון היום השיקומי וממנו 
במשך שנת הלימודים, בהתאם לימי פעילותו ולשעות פעילותו של מעון היום 
השיקומי ועל פי הכללים והמבחנים, ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 2)ב(;

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 307, מיום ב' בתמוז התשס"ז )18 ביוני 2008(, עמ' 664 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 71; התשס"ה, עמ' 428   1

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח )24 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 359, מיום ט"ז בשבט התשס"ח )22 בינואר 2008(, עמ' 362 
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