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התשס"ו-2005* ,(2 מס' (תיקון בכשרות הונאה איסור חוק

יבוא: "(א)" ואחריו יסומן 9 בסעיף האמור התשמ"ג-11983, בכשרות, הונאה איסור בחוק .1

ציון עליו הנושא מצרך של יבואן או יצרן (א), קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי "(ב)
להוראות בהתאם פרווה,  או בשרי חלבי, המצרך של היותו את יסמן  כשר, שהוא

לישראל." הראשית הרבנות מועצת שתפרסם

ן שרו אריאל
הממשלה ראש

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* ,(54 מס' הבחירות לכנסת (תיקון חוק

העיקרי),  החוק  - זה  (בחוק התשכ"ט-11969  משולב],  [נוסח  לכנסת  הבחירות  בחוק  .1
 - 13 בסעיף

יימחקו; - "בכל שנה," (א), המילים קטן בסעיף (1)

ה–70  "מהיום יבוא הקובע" היום שלאחר ה–113 "מהיום במקום (ב), קטן בסעיף (2)
הבחירות". לפני

לפני  ה–40  מהיום יאוחר  "לא יבוא שנה" "בכל במקום העיקרי, בחוק  21(א) בסעיף .2
הבחירות".

- העיקרי בחוק 56 בסעיף .3
חוק לפי סדיר בשירות "חייל יבוא בשירות קבע" "וחייל במקום (ב), קטן בסעיף (1)

חייל בשירות קבע"; שירות ביטחון וכן

בטל. - (ג) קטן סעיף (2)

"חמישה". יבוא במקום "שמונה" העיקרי, בחוק 71(א) בסעיף .4

יבוא: העיקרי בחוק 74(ב) סעיף במקום .5

מאלה: אחד ישמש זיהוי כאמצעי "(ב)

המרשם; חוק לפי שניתנה זהות תעודת (1)

הדרכונים, התשי"ב-21952; חוק לפי שניתן תקף דרכון ישראלי (2)

פקודת לפי שניתן הרישיון, בעל  תמונת את הכולל  תקף, נהיגה רישיון (3)
התעבורה3;

9 תיקון סעיף

__________
חוק בהצעות ודברי הסבר פורסמו החוק הצעת (6 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו ביום ה' בכנסת התקבל *

.190 עמ' התשס"ה (6 ביולי 2005), בסיון כ"ט 86, מיום - הכנסת
120 עמ' התשנ"א, 1 ס"ח התשמ"ג, עמ' 128;

13 תיקון סעיף

21 תיקון סעיף

56 תיקון סעיף

71 תיקון סעיף

74 תיקון סעיף

__________
חוק בהצעות ודברי הסבר פורסמו החוק הצעת (5 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו ביום ד' בכנסת התקבל *

.255 עמ' התשס"ה (26 ביולי 2005), בתמוז י"ט 93, מיום - הכנסת
.4 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103;

2 ס"ח התשי"ב, עמ' 260.

.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני



זכויותיהם הכנסת, חברי  חסינות חוק לפי שניתנה הכנסת  חבר תעודת (4)
התשי"א-41951." וחובותיהם,

החייל שלו". בתעודת יבוא "או "74 "בסעיף אחרי העיקרי, בחוק 91(א) בסעיף .6

יבוא: העיקרי בחוק 95א סעיף אחרי .7

המוחזקים "הצבעת
הצבא במשמורת

חיילים שאינם

הוועדה ראש יושב ובהסכמת הביטחון שר עם בהתייעצות הפנים, שר 95ב.
הנוגע בכל הוראות, לתת או תקנות להתקין רשאי סגניו, עם יחד המרכזית
של הצבא במשמורת כדין הבחירות ביום שנמצאים מי של לסדרי הצבעתם
בדרך בדבר הנוגעים לידיעת יובאו האמורות ההוראות חיילים; אינם והם

כאמור." ובהסכמה בהתייעצות לנכון, יראה הפנים ששר

- בטל.  (ב) קטן סעיף 103 בחוק העיקרי, בסעיף .8

ה–30". "מהיום יבוא ה–42" "מהיום במקום העיקרי, בחוק 116יג(ג) בסעיף .9

 - העיקרי 126 לחוק בסעיף .10
תימחק; - (1) פסקה (4)

של 5  במרחק "או יבוא ממנו" פחות מ–25 מטר של במרחק "או (2) בפסקה (5), במקום
10 מטרים  - חיצונית חצר וגדר בו שאין קלפי ובמקום קלפי כניסה למקום משער מטרים
שבו המבנה שטח - קלפי" "מקום זו, הקלפי; בפסקה  מקום של החיצוניים מהקירות

המבנה". של החיצונית והגדר המבנה חצר לרבות קלפי, נמצאת

ן ו שר אריאל
הממשלה ראש

ן ו שר אריאל
הפנים שר מקום ממלא

קצב משה 
המדינה נשיא

ן ריבלי ראובן
הכנסת ראש יושב

 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות בחוק טעות  תיקון
התשס"ד-2004* (תיקון), חקיקה) (תיקוני

התש"ח-1948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 10א סעיף (לפי

התשס"ד-22004, (תיקון), חקיקה) (תיקוני הכספים 2004 לשנת הכלכלית המדיניות בחוק  
(תיקוני   2004 הכספים  לשנת הכלכלית המדיניות 23 לחוק סעיף את המתקן 1(3)(ב) בסעיף
"השירותים ההגדרה "לענין  במקום  בו, המובא 23(א1) בסעיף התשס"ד-32004, חקיקה), 
"השירותים "היתר", "בעל רישיון", שליטה", "אמצעי "לענין ההגדרות להיות צריך הכספיים""
דואר "שירותי דואר", "רישיון מיוחד", "שירותי "רישיון", "רישיון כללי", "השרים", הכספיים",

.""8 מס' ו"תיקון השמור" בתחום דואר "שירותי המוסדר", בתחום דואר "שירותי בסיסיים",

(14 בדצמבר 2005). התשס"ו בכסלו י"ג
ריבלין ראובן

                                                                                        
                                                                              יושב ראש הכנסת

__________
(6 בדצמבר 2005). התשס"ו בכסלו ביום ה' בכנסת התקבל *

1 ס"ח התשס"ד, עמ' 524.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 71.

91 תיקון סעיף

95ב הוספת סעיף

103 תיקון סעיף

116יג תיקון סעיף

126 תיקון סעיף

__________
4 ס"ח התשי"א, עמ' 228.
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