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הכנסת חבר של ביכולתו לפגיעה החשש על עולה כך לשם החומר
בדרך למבקש, בלבד חומר זה של העברתו יורה על תפקידו, את למלא

ההקלטה."; חומר ביתרת הטיפול אופן על יורה השופט שתיקבע;

חברי חסינות לחוק 2א סעיף לפי "או יבוא זה" חוק "לפי אחרי ,12 בסעיף (4)
הכנסת,";

לחוק 2א סעיף להוראת יבוא "או אחרי "להוראות חוק זה" ברישה, 13(א), בסעיף (5)
הכנסת". חברי חסינות

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

קצב  משה
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ה―2005* הפרטים) (תיקון), וציון (חובת מסירה הספרים חוק

2 ―  תיקון סעיף 2(ג) בסעיף התשס"א―12000, הפרטים), וציון מסירה (חובת הספרים בחוק .1

"יימסר, יבוא  תמורה" בלא "יימסר במקום ובה,  ,"(1)" פסקה יהיה  בו האמור  (1)
;",(2) בפסקה כאמור בתמורה

יבוא: אחרי פסקה (1)  (2)

מהמחיר או עיתון תהיה עשרים וחמישה אחוזים בעבור ספר התמורה (2)"
או  ספר של המקובל הערך ― לפי מחיר המסירה, ובאין שלו במועד הקטלוגי
התמורה תשלם את הכנסת רשום; בדואר המשלוח ועלות מסוג דומה, עיתון
 ― הקטלוגי" "המחיר זה, לענין  לה; נמסר או העיתון שהספר לאחר האמורה
כשהוא המסירה, חובת שחלה עליו מי שקבע העיתון, כפי או הספר של המחיר

מוסף. ערך מס כולל

לה שנמסר עיתון או ספר חשבונה, על  למוסר, להחזיר רשאית הכנסת (3)
העיתון ― לא  מיום קבלת הספר או 14 ימים בתוך כן עשתה ;(1) בפסקה כאמור

".(2) כאמור בפסקה את התמורה תשלם

ותחולה עיתוןתחילה או ספר על יחול והוא (1 ביולי 2005), התשס"ה בסיון כ"ד ביום זה חוק של תחילתו .2
ואילך. התחילה ביום לכנסת שנמסר

ן ו ר ש ל א י ר  א
הממשלה ראש

ת נ ב ל ר ו מ י  ל
והספורט התרבות החינוך שרת

ב צ ק ה  ש  מ
המדינה נשיא

ן י ל ב י ר ן ב ו א  ר
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה י' באדר ב' בכנסת ביום  התקבל  * 

.120 עמ' התשס"ה (1 במרס 2005), כ' באדר א' מיום  ,72 ― הכנסת חוק  
ס"ח התשס"א, עמ' 80.  1


