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בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, במקום "או שקיימת לגביו הכרזה לפי סעיף 2 כי הוא אדם 3.תיקון סעיף 9
פעיל טרור" יבוא "כאמור בפסקה (1) להגדרה "אדם שהוא פעיל טרור או שקיימת לגביו 

או לגבי ארגון שהוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי סעיף 2".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב—2012*

בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א—1971  1, בסעיף 42א(ב)(1), המילים "של בית דין 1.תיקון סעיף 42א
צבאי לעבירות תנועה ופסק דין" — יימחקו.

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

נאמן יעקב 
שר המשפטים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 98), התשע"ב—2012*

תיקון התוספת 
השלישית

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—1965  1, בתוספת השלישית, בסעיף 13, האמור בו יסומן 1.
"(א)" ואחריו יבוא:

(א), הרשות המקומית רשאית, מדי שנת כספים,  על אף האמור בסעיף קטן  "(ב) 
להשתמש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך, לפי החלטת המועצה 

ברוב חבריה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

הסכום לא יעלה על 10% מיתרת ההכנסות או על מכפלה של 75 שקלים   (1)
חדשים במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי 

הנמוך; 

הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד של הרשות המקומית שייועד אך ורק   (2)
למטרה זו, והם לא ישמשו אלא להשקעה בחינוך כאמור בסעיף קטן זה;

מתקיים אחד מאלה:  (3)

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 452, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 135.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ב, עמ' 458.  1

בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, במקום "או שקיימת לגביו הכרזה לפי סעיף 2 כי הוא אדם 3.
פעיל טרור" יבוא "כאמור בפסקה (1) להגדרה "אדם שהוא פעיל טרור" או שקיימת לגביו 

או לגבי ארגון שהוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי סעיף 2".
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חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15), התשע"ב—2012*

בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א—1971  1, בסעיף 42א(ב)(1), המילים "של בית דין 1.
צבאי לעבירות תנועה ופסק דין" — יימחקו.
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חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 98), התשע"ב—2012*

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה—1965  1, בתוספת השלישית, בסעיף 13, האמור בו יסומן 1.
"(א)" ואחריו יבוא:

תיקון התוספת 
השלישית

(א), הרשות המקומית רשאית, מדי שנת כספים,  על אף האמור בסעיף קטן  "(ב) 
להשתמש בכספים מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך, לפי החלטת המועצה 

ברוב חבריה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

הסכום לא יעלה על 10% מיתרת ההכנסות או על מכפלה של 75 שקלים   (1)
חדשים במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי 

הנמוך; 

הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד של הרשות המקומית שייועד אך ורק   (2)
למטרה זו, והם לא ישמשו אלא להשקעה בחינוך כאמור בסעיף קטן זה;

מתקיים אחד מאלה:  (3)

ספר החוקים 2369, כ"ז בתמוז התשע"ב, 17.7.2012

(9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב   *
הממשלה — 680, מיום ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012) [הונחה על שולחן הכנסת ביום ט' באייר התשע"ב 

(1 במאי 2012)], עמ' 786.
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421; ס"ח התש"ס, עמ' 229.   1


