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חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 16(, 
התש"ע-2010*

בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, בפסקה )3(, אחרי "גיל 1 תיקון סעיף 5ג
18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953  2," 

תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 18
בסעיף 18, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין  ")ב( 
ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע 
בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; 
ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים 
בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו 
נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת "

אחרי סעיף 84 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת תוספת

"תוספת

)סעיף 18)ב((

מוסד פיננסי שהוא אחד מאלה:   1

תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 2;  )1(

התשנ"ד- בנאמנות,  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  קרן,  מנהל   )2(
;3 1994

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,   )3(
התשס"ה-2005 4 

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 300, מיום ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(, עמ' 84 

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 274   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 889   4

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 16(, 
התש"ע-2010*

בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, בפסקה )3(, אחרי "גיל 1 
18 שנים" יבוא "וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953  2," 

תיקון סעיף 5ג

תחילהתחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס' 14(, התש"ע-2010*

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 18, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 18

גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין  ")ב( 
ילדו הקטין, וקיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע 
בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם לאותו הורה; 
ואולם נודע לגוף המנוי בתוספת, כי נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של אחד ההורים 
בהחלטת בית משפט, לא יחול האמור בסעיף קטן זה אלא לגבי עניינים אשר נותרו 
נתונים לאפוטרופסותו של אותו הורה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; השר, 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת "

הוספת תוספתאחרי סעיף 84 לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת

)סעיף 18)ב((

מוסד פיננסי שהוא אחד מאלה:   1

תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 2;  )1(

התשנ"ד- בנאמנות,  משותפות  השקעות  בחוק  כמשמעותו  קרן,  מנהל   )2(
;3 1994

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,   )3(
התשס"ה-2005 4 

ספר החוקים 2234, ב' בניסן התש"ע, 2010 3 17

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 300, מיום ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(, עמ' 86 

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשס"ז, עמ' 67   1

ס"ח התשי"ג, עמ' 108   2
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המוסד לביטוח לאומי    2

מוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 5    3

רשות מקומית ומועצה אזורית    4

מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:   5

בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940  6;   )1(

מרפאה כמשמעותה בסעיף 34 לפקודה האמורה בפסקה )1(;  )2(

קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  7 "  )3(

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007  1, אחרי סעיף 22 יבוא:1 הוספת פרק ה'1

"פרק ה'1: יום הסטודנט הלאומי

של 22א מטרת פרק ה'1 חשיבותה  להטמעת  להביא  זה  פרק  של  מטרתו 
ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים 
כחברה  הישראלית  החברה  של  ולעיצובה  להתפתחותה 

מודרנית ומתקדמת  

יום הסטודנט 
הלאומי

חמישי 22ב  ביום  שנה  מדי  יצוין  הלאומי  הסטודנט  יום  )א( 
האחרון שלפני חג השבועות 

יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין השאר - )ב( 

בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו   )1(
חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו;

בצה"ל - לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה   )2(
הסטודנטים  ציבור  של  בתרומתו  ולהכרה  הגבוהה 

בהתאם למטרת פרק זה;

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 283, מיום ט"ו בחשוון התש"ע )2 בנובמבר 2009(, עמ' 23 

ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התשס"ט, עמ' 75   1

ס"ח התש"ט, עמ' 287   5

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   7

ספר החוקים 2234, ב' בניסן התש"ע, 2010 3 17


