חוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(32התשס"ז2006-

*

תיקון סעיף 6א

.1

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד) 11954-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 6א ,במקום ")7ד("
יבוא ")7ג() (3ו–)ד(" ואחרי "כאמור בסעיף  6לחוק אימוץ ילדים ,התשמ"א ",1981-יבוא
"להיעדרות האמורה בסעיף )7ג() (3מהיום שבו נסתיימה החופשה העיקרית עד תום
ארבעה חודשים מאותו יום.",

תיקון סעיף 6ב

.2

בסעיף 6ב לחוק העיקרי ,במקום " 6ו–7א" יבוא ")7 ,6ג() (3ו–7א".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
*

1

התקבל בכנסת ביום כ"ז בכסלו התשס"ז ) 18בדצמבר  ;(2006הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,83מיום י"ד בסיון התשס"ה ) 21ביוני  ,(2005עמ' .169
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ו ,עמ' .231

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  ,(35התשס"ז2006-

*

תיקון סעיף 6כ

.1

תיקון חוק הבזק
)תיקון מס' (13

.2

בחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ"ב) 11982-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 6כ,
אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
")ו (1בעל רישיון כללי לשידורי כבלים רשאי לנכות מהתמלוגים שהוא משלם לפי
הוראות סעיף 6לו)א( ,סכומים שהוציא לצורך מימון ההפקה והשידור של מישדרים
כאמור בסעיף קטן )א( ,ובלבד שהסכומים שרשאים לנכות כל בעלי הרישיונות כאמור
לא יעלו על סכום כולל של  25.5מיליון שקלים חדשים לשנה; השר ,בהסכמת שר
האוצר ,לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה ,רשאי לקבוע הוראות לענין
ניכוי מהתמלוגים כאמור ,לרבות לענין בדיקת הסכומים שהוצאו ואישורם".
בחוק הבזק )תיקון מס'  ,(13התשנ"ו ,21996-בסעיף - 7
)(1

בכותרת השוליים ,במקום "של סעיפים מסוימים" יבוא "סעיף 6כ;"1

) (2במקום "תוקפם של סעיפים 6כ ו–6כ 1לחוק העיקרי ,כנוסחם" יבוא "תוקפו של
סעיף 6כ 1לחוק העיקרי כנוסחו".
__________
*

1
2

26

התקבל בכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"ז ) 12בדצמבר  ;(2006הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,122מיום י"ג בכסלו התשס"ז ) 4בדצמבר  ,(2006עמ' .18
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"ז ,עמ' .20
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .302

ספר החוקים  ,2073ל' בכסלו התשס"ז21.12.2006 ,

