
רשומות

החוקים ספר
                                                                                                                                                            עמוד

התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 ,(16 מס' (תיקון לישראל הכניסה חוק

התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 (תיקון), מיוחדות) ומשלחות בן–לאומיים (ארגונים וזכויות חסינויות חוק

התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 ,(77 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 ,(7 מס' (תיקון ושיווק) (ייצור הצמחים מועצת חוק
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 - 12א1 לפקודה בסעיף .3
"מי  יבוא המילים "30 שנים" הרישה עד בהגדרה "מלווה", במקום קטן (א), (1) בסעיף
מלאו  טרם אם לפי סעיף 16 אף נהיגה להוראת רישיון שבידו מי 24 שנים או לו שמלאו
מי  וכן לפחות, שנים חמש רכב סוג לאותו בר–תוקף נהיגה רישיון בידו אשר 24 שנים, לו

לפחות"; שנים שלוש כאמור בידו רישיון נהיגה אשר שנים שלושים לו שמלאו

החודשים "בשלושת יבוא  הראשונים" "בחודשיים במקום (ב),  קטן בסעיף (2)
הראשונים";

12א2". יבוא "וסעיף "סעיף זה" (ה), אחרי בסעיף קטן (3)

יבוא: לפקודה 12א1 סעיף אחרי .4

מספר "הגבלת
נוסעים לנוהג

חדש

שבה  וחלפה לגביו התקופה 21 שנים לו מלאו שטרם חדש נוהג 12א2.
יותר מנועי ברכב יסיע לא 12א1, בסעיף חובת הליווי האמורה עליו חלה
מי שכשיר  לידו יושב כן אם 21 שנים, אלא לו שימלאו עד נוסעים משני

מלווה." להיות

לו  חדש שניתן נוהג לגבי גם זה, יחול בסעיף 3 לחוק כנוסחו 12א1 לפקודה (א) סעיף .5
מיום שלושה חודשים חלפו זה, ושביום התחילה טרם של חוק תחילתו נהיגה לפני רישיון

לו רישיון הנהיגה. שניתן

לו  חדש שניתן נוהג לגבי גם זה, יחול בסעיף 4 לחוק כנוסחו (ב) סעיף 12א2 לפקודה  
זה. חוק של תחילתו ליום (1 בנובמבר 2004) התשס"ה בחשון י"ז יום בין נהיגה רישיון

 

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2006* ,(7 מס' (תיקון ושיווק) (ייצור הצמחים מועצת חוק

2 -תיקון סעיף העיקרי), בסעיף 2 החוק התשל"ג-11973 (להלן - ושיווק), (ייצור הצמחים מועצת בחוק .1

- יימחקו; הצמחים)" מועצת - "(להלן המילים (א), בסעיף קטן (1)

מזנים "זיתים ובמקום יבוא "המועצה" "מועצת הצמחים" במקום (ב), קטן בסעיף (2)
שמן"; "זיתי יבוא סוריים"

בטל. סעיף קטן (ג) - (3)

2א לחוק העיקרי יבוא:הוספת סעיף 2 סעיף אחרי .2

הוראות  "החלת
מועצת על  החוק

הזיתים ומועצת היין

ההוראות לרבות המועצה,  לענין החלות זה חוק  הוראות (א) 2א.
המחויבים, בשינויים יחולו, המועצה, של וסמכויותיה תפקידיה לענין
והסמכויות 2(ב), בסעיף כאמור מועצת הזיתים היין או מועצת לענין גם
בשינויים להם, יהיו נתונות המועצה, לגבי חוק זה, לפי לשרים הנתונות

הזיתים. מועצת או היין מועצת לגבי גם המחויבים,

לגבי  יחולו הוראות סעיף 4 לא (א), קטן סעיף הוראות אף (ב) על  
בתקנות, ויקבעו הזיתים מועצת חברי את ימנו השרים הזיתים; מועצת
ובלבד הזיתים,  מועצת הרכב הכנסת, את של הכלכלה ועדת באישור 
זיתי בענף כל המגזרים לייצוגם של יינתן ביטוי הולם כאמור שבהרכב
היחסי ולחלק מגזר בכל המגדלים למספר השאר, בין לב, בשים השמן,
לפי סעיף בתקנות הענף; של הכולל השנתי הכספי במחזור כל מגזר של
מועצת חברי  של מינוים דרכי לענין הוראות השרים יקבעו זה  קטן
תנאי כהונתם, לענין תקופת בדרך אחרת, וכן בבחירות ובין בין הזיתים,

כהונתם." והעילות להפסקת כשירותם

שלה, הפועל "לוועד יבוא שלה" הפועל "ולועד במקום העיקרי, לחוק 74(א)(5) בסעיף .3
ולוועדות המשנה". לוועדות הענפיות

- העיקרי לחוק 75 בסעיף .4

בתמוז י"ד מיום יאוחר "לא יבוא התחילה" מיום שנה "בתוך במקום (א), קטן בסעיף (1)
תימחק; - השר" מינה "לא במילים החל והסיפה (30 ביוני 2007)", התשס"ז

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

רשאי, הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת ובאישור האוצר שר  בהסכמת  השר,  "(א1)
המאוחר מועד יקבע שלא ובלבד (א) בסעיף קטן  האמור המועד את לדחות בצו,

(1 בינואר 2008)." כ"ג בטבת התשס"ח מיום

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן שמחו  שלום
הכפר ופיתוח החקלאות שר

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי דליה  
יושבת ראש הכנסת

12א1 תיקון סעיף

12א2 הוספת סעיף

תחולה

__________
,255 הממשלה ― חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק (14 בנובמבר 2006); הצעת התשס"ז בחשון כ"ג ביום בכנסת  * התקבל

.564 עמ' בתמוז התשס"ו (17 ביולי 2006), מיום כ"א  
.436 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התשל"ג, עמ' 310;
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הוראות  "החלת
מועצת על  החוק

הזיתים ומועצת היין

ההוראות לרבות המועצה,  לענין החלות זה חוק  הוראות (א) 2א.
המחויבים, בשינויים יחולו, המועצה, של וסמכויותיה תפקידיה לענין
והסמכויות 2(ב), בסעיף כאמור מועצת הזיתים היין או מועצת לענין גם
בשינויים להם, יהיו נתונות המועצה, לגבי חוק זה, לפי לשרים הנתונות

הזיתים. מועצת או היין מועצת לגבי גם המחויבים,

לגבי  יחולו הוראות סעיף 4 לא (א), קטן סעיף הוראות אף (ב) על  
בתקנות, ויקבעו הזיתים מועצת חברי את ימנו השרים הזיתים; מועצת
ובלבד הזיתים,  מועצת הרכב הכנסת, את של הכלכלה ועדת באישור 
זיתי בענף כל המגזרים לייצוגם של יינתן ביטוי הולם כאמור שבהרכב
היחסי ולחלק מגזר בכל המגדלים למספר השאר, בין לב, בשים השמן,
לפי סעיף בתקנות הענף; של הכולל השנתי הכספי במחזור כל מגזר של
מועצת חברי  של מינוים דרכי לענין הוראות השרים יקבעו זה  קטן
תנאי כהונתם, לענין תקופת בדרך אחרת, וכן בבחירות ובין בין הזיתים,

כהונתם." והעילות להפסקת כשירותם

שלה, הפועל "לוועד יבוא שלה" הפועל "ולועד במקום העיקרי, לחוק 74(א)(5) בסעיף .3
ולוועדות המשנה". לוועדות הענפיות

- העיקרי לחוק 75 בסעיף .4

בתמוז י"ד מיום יאוחר "לא יבוא התחילה" מיום שנה "בתוך במקום (א), קטן בסעיף (1)
תימחק; - השר" מינה "לא במילים החל והסיפה (30 ביוני 2007)", התשס"ז

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

רשאי, הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת ובאישור האוצר שר  בהסכמת  השר,  "(א1)
המאוחר מועד יקבע שלא ובלבד (א) בסעיף קטן  האמור המועד את לדחות בצו,

(1 בינואר 2008)." כ"ג בטבת התשס"ח מיום

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן שמחו  שלום
הכפר ופיתוח החקלאות שר

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ק צי אי דליה  
יושבת ראש הכנסת

74 תיקון סעיף

75 תיקון סעיף


