חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  ,(109התשס"ז*2007-
תיקון סעיף 249

.1

תיקון פקודת
המועצות
המקומיות
 -מס' 46

.2

בפקודת המועצות המקומיות ,2בסעיף 24א ,אחרי "הוראות סעיפים" יבוא " (8)249לענין
גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף.",

הוראת מעבר

.3

על אף האמור בחוק זה ,רשות מקומית שביום ה' בשבט התשס"ז ) 24בינואר  (2007גבתה
דמי כניסה למקום מהמקומות המנויים בסעיף  (8)249לפקודת העיריות ,רשאית לגבות
דמי כניסה כאמור עד תום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

בפקודת העיריות ,1בסעיף  ,(8)249בסופו יבוא:
"ובלבד שלא ייגבו דמי כניסה לאותם מקומות ,בחוק עזר או בכל דרך אחרת ,לרבות
באמצעות הטלת אגרה ,מס ,היטל או תשלום כלשהו )בפסקה זו  -דמי כניסה( ,ואולם
רשאי השר להתיר לעיריה לגבות דמי כניסה למקומות כאמור במקרים חריגים ,ולפי
כללים שקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

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

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ח בשבט התשס"ז ) 6בפברואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,125מיום י"ח בטבת התשס"ז ) 8בינואר  ,(2007עמ' .27
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"ו ,עמ' .317
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשס"ו ,עמ' .318

חוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(33התשס"ז*2007-
תיקון סעיף 9

.1

בחוק עבודת נשים ,התשי"ד ,11954-בסעיף )9ג( -
) (1בפסקה ) ,(1במקום "תקופה של ארבעים וחמישה ימים" יבוא "תקופה של
שישים ימים";
) (2בפסקה ) ,(2במקום "תקופה של ארבעים וחמישה ימים" יבוא "תקופה של
שישים ימים".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י"ח בשבט התשס"ז ) 6בפברואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,126מיום כ"ה בטבת התשס"ז ) 15בינואר  ,(2007עמ' .30
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשס"ז ,עמ' .26

124

ספר החוקים  ,2083כ"ז בשבט התשס"ז15.2.2007 ,

