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חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 21), התשע"ב—2012*

בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב—1992  1, בסעיף 2(ב), אחרי "מעמד אישי," יבוא "גיל,".1.תיקון סעיף 2 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק שחרור על–תנאי ממאסר (תיקון מס' 13), התשע"ב—2012*

בחוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א—2001  1, בסעיף 33(א)(4), הסיפה החל במילים 1.תיקון סעיף 33
"ולעניין דיון" — תימחק.

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                      
                             יושב ראש הכנסת

חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5), התשע"ב—2012*

בחוק חניה לנכים, התשנ"ד—1993  1, אחרי סעיף 3 יבוא:1.הוספת סעיף 3א

"הודעת תשלום קנס 
בשל חניה אסורה

על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס 3א. (א) 
לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 
ו–3, אלא אם כן הרכב צולם באופן המעיד על התקיימות אחת 
הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) או (4) או 3, ועל גבי הודעת 
תשלום הקנס צוין כי הרכב צולם וכי הצילום יומצא לבעל 
הרכב; הומצאה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב, יצורף 

אליה צילום כאמור.

התקבל בכנסת ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 442, מיום י"א באדר התשע"ב (5 במרס 2012), עמ' 105.

ס"ח התשנ"ד, עמ' 28; התשס"ה, עמ' 333.  1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי   *
2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת — 440, מיום כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 

2012), עמ' 100.
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשע"א, עמ' 136.  1

התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי   *
2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה — 658, מיום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 

2012), עמ' 374.
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ב, עמ' 114.  1

ספר החוקים 2356, כ"ב באייר התשע"ב, 14.5.2012


