"שליטה"  -כמשמעותה בסעיף  2ובשינויים אלה :בכל מקום בסעיף האמור ,במקום
"רובו של הון המניות" ייקרא " 20%או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו
של הסכום" ייקרא " 20%או יותר של הסכום.".
תיקון כותרת פרק
חמישי 4

.7

בכותרת פרק חמישי  4לחוק העיקרי ,במקום "פינוי ובינוי  -הוראת שעה" יבוא "פינוי
ובינוי".

תיקון סעיף 49יט
תיקון סעיף 49כב

.8
.9

בסעיף 49יט(א) לחוק העיקרי ,ההגדרה "התקופה הקובעת"  -תימחק.

תיקון סעיף 49כח

.10

בסעיף 49כח(ב) לחוק העיקרי ,במקום "בתקופה הקובעת" יבוא "החל ביום כ"א בחשון
התשס"ב ( 7בנובמבר .")2001

תיקון סעיף 67

.11

בסעיף (67ב) לחוק העיקרי ,בהגדרה "איחוד מקרקעין" ,במקום פסקה ( )2שבה יבוא:

תחילה

.12

הוספת סעיף 65ג

.1

בסעיף 49כב(ב) לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים "בסעיף קטן זה ",יבוא "בסעיף
קטן זה -
"קרוב"  -לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו;
"שליטה"  -כמשמעותה בסעיף  2ובשינויים אלה :בכל מקום בסעיף האמור ,במקום
"רובו של הון המניות" ייקרא " 20%או יותר של הון המניות" ובמקום "את רובו
של הסכום" ייקרא " 20%או יותר של הסכום.".

"( )2מכירה של חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בניה על יתרת המקרקעין
בחלקות גובלות או בחלקות רצופות;".
תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז ( 1בינואר .)2007
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

ר ו ני ב ר – א ו ן
שר האוצר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

*

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)80התשס"ז2007-
בפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,אחרי סעיף 65ב יבוא:
"חובת חבישת
קסדת מגן

65ג( .א) לא ירכב אדם על אופניים ,ולא ירכיב אדם אחר ,אלא
אם כן הם חובשים קסדת מגן העומדת בדרישות שקבע שר
התחבורה והבטיחות בדרכים (בפקודה זו  -השר) ,הקשורה
ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.
(ב) בגיר שהוא הורה ,אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין,
לא יניח לקטין כשהוא במחיצתו לעבור על הוראות סעיף
קטן (א).
(ג) בעל עסק שבו נמכרים אופניים יציג במקום בולט בעסקו,
בצורה שיקבע השר ,הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה.

*

1

430

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז ( 25ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,141מיום כ"ט באדר התשס"ז ( 19במרס  ,)2007עמ' .132דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ז ,עמ' .383

ספר החוקים  ,2107י"ח באב התשס"ז2.8.2007 ,

גלגשת (,)skateboard
(,)skateboard
"אופניים"  -לרבות
לרבות גלגשת
בסעיף זה,
"אופניים" -
(ד) בסעיף זה( ,ד)
להב (,)rollerblades
(,)rollerblades
 ,)rollerגלגיליות
גלגיליות להב
גלגיליות (skates
גלגיליות (,)roller skates
תלת– זו ,ולמעט תלת-
ולמעטפקודה
כהגדרתו לפי
פקודה זו,
חשמלי
כהגדרתו לפי
קורקינט חשמלי קורקינט
אופן.".
אופן".
תחילה
פרסומו .ימים מיום פרסומו.
בחוק זה60 ,
כנוסחומיום
לפקודה 60,ימים
65גבחוק זה,
כנוסחו
לפקודה ,סעיף
תחילתו של
סעיף 65ג
תחילה תחילתו של .2
.2

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
מ

שמעון פרס
נשיא המדינה

שאול מופז
שר התחבורה
והבטיחות בדרכים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ,)98
תיקון סעיף 287

חוק

התשס"ז2007-*

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
.1
הביטוח הלאומי (תיקון מס'  ,)98התשס"ז2007-*
 ,287אחרי פסקה ( )9יבוא:

"( )10מי שמשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף (6א) לחוק דחיית שירות לתלמידי
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-( 1להלן  2-החוק העיקרי) ,בסעיף תיקון סעיף 287
.1
ישיבות שתורתם אומנותם ,התשס"ב2002- ".
 ,287אחרי פסקה ( )9יבוא:
תיקון סעיף 348
בסעיף (348ה) לחוק העיקרי ,המילה "וכן"  -תימחק ,ואחרי "או בישיבה" יבוא "או מי
.2
לתלמידי
שירות
דחיית
אזרחי בסעיף
כהגדרתו
שמשרתאזרחי
"( )10מי שמשרת בשירות
שירות לתלמידי ישיבות
דחיית
לחוק
לחוק (6א)
(6א)בסעיף
כהגדרתו
בשירות
התשס"ב2002-".2
ישיבות שתורתם אומנותם,
התשס"ב."2002-
שתורתם אומנותם,
ותחולה(348ה) לחוק העיקרי ,המילה "וכן"  -תימחק ,ואחרי "או בישיבה" יבוא "או מי תיקון סעיף 348
תחילה בסעיף
.2
התחילה),
תחילתו של חוק זה ביום י' בסיון התשס"ז ( 27במאי ( )2007בסעיף זה  -יום
.3
ישיבות
לתלמידי
שירות
דחיית
לחוק
(6א)
בסעיף
כהגדרתו
אזרחי
בשירות
שמשרת
והוא יחול על גמלה לפי הוראות פרק י"ג לחוק העיקרי ועל דמי ביטוח לפי הוראות
התשס"ב."2002-
העיקרי ,המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
שתורתם אומנותם,פרק ט"ו לחוק

.3

תחילתו של חוק זה ביום י' בסיון התשס"ז ( 27במאי ( )2007בסעיף זה  -יום התחילה),
והוא יחול על גמלה לפי הוראות פרק י"ג לחוק העיקרי ועל דמי ביטוח לפי הוראות
פרק ט"ו לחוק העיקרי ,המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים
החברתיים

‡

שמעון פרס
נשיא המדינה

*

1
2

תחילה ותחולה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז ( 25ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,310מיום ט' בתמוז התשס"ז ( 25ביוני  ,)2007עמ' .680ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ז ,עמ' .361
ס"ח התשס"ב ,עמ' .521

ספר החוקים  ,2107י"ח באב התשס"ז2.8.2007 ,

431

