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חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 18(, התשע"ה-2014*

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958  1, בסעיף 25ב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:1 תיקון סעיף 25ב

תלמיד שהוא יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב, בלא צידוק  ")א1( 
מספיק, או עריק משירות סדיר, והכול כפי שנקבע בפקודות הצבא, לא יהיה זכאי לקבל 

סיוע לפי סעיף קטן )א( כל עוד מתקיים בו האמור; לעניין זה -

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  2;

"יוצא צבא" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-
" 3  1986

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ר י פ י  ש
שר החינוך

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת היערות )מס' 6(, התשע"ה-2014*

בפקודת היערות  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 2 - 1 תיקון סעיף 2

ההגדרה "עץ פרי" - תימחק;  )1(

בהגדרה "עץ בוגר", בסופה יבוא "ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת–תוקף   )2(
הוא מגורים - קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות;";

אחרי ההגדרה "ערך" יבוא:   )3(

""תכנית" - תכנית כהגדרתה בסעיף 83ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 2;" 

בסעיף 15א לפקודה - 2 תיקון סעיף 15א

בסעיף קטן )א(, במקום "שנוכח, כי על אף" יבוא "ששקל, בין השאר, את תכלית   )1(
הבקשה ואת" ובמקום "לא ניתן" יבוא "ונוכח כי אין"; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת 
הסביבה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בהתאם 
לתכליות של בקשות לרישיון כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר, לנסיבותיהן 
ולתועלותיהן הציבורית והסביבתית, סוגי מקרים שבהם יינתן פטור מנטיעה 

חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 18(, התשע"ה-2014*

תיקון סעיף 25בבחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958  1, בסעיף 25ב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:1 

תלמיד שהוא יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב, בלא צידוק  ")א1( 
מספיק, או עריק משירות סדיר, והכול כפי שנקבע בפקודות הצבא, לא יהיה זכאי לקבל 

סיוע לפי סעיף קטן )א( כל עוד מתקיים בו האמור; לעניין זה -

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  2;

"יוצא צבא" ו"שירות סדיר" - כהגדרתם בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-
" 3  1986

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ר י פ י  ש
שר החינוך

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת היערות )מס' 6(, התשע"ה-2014*

תיקון סעיף 2בפקודת היערות  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 2 - 1 

ההגדרה "עץ פרי" - תימחק;  )1(

בהגדרה "עץ בוגר", בסופה יבוא "ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת–תוקף   )2(
הוא מגורים - קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות;";

אחרי ההגדרה "ערך" יבוא:   )3(

""תכנית" - תכנית כהגדרתה בסעיף 83ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 2;" 

תיקון סעיף 15אבסעיף 15א לפקודה - 2 

בסעיף קטן )א(, במקום "שנוכח, כי על אף" יבוא "ששקל, בין השאר, את תכלית   )1(
הבקשה ואת" ובמקום "לא ניתן" יבוא "ונוכח כי אין"; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

")ב1( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת 
הסביבה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בהתאם 
לתכליות של בקשות לרישיון כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר, לנסיבותיהן 
ולתועלותיהן הציבורית והסביבתית, סוגי מקרים שבהם יינתן פטור מנטיעה 

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 856, מיום ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(, עמ' 452 

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600, )א( 710; ס"ח התשע"ב, עמ' 130    1

התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ה )17 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 570, מיום א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(, עמ' 164 

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"ב, עמ' 281   1

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   2

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   3
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