"תוספת ראשונה
(ההגדרה "חברת תשתית"  -סעיף 59כא)
חברות תשתית
 .1מע"צ  -החברה הלאומית לדרכים בע"מ.
 .2חברת נתיבי איילון בע"מ.
 .3חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.
 .4חברת רכבת ישראל בע"מ.
 .5חברת נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ.
 .6חברת נמלי ישראל  -פיתוח ונכסים בע"מ.
 .7חברת נמל אשדוד בע"מ.
 .8חברת נמל חיפה בע"מ.
 .9חברת נמל אילת בע"מ.
 .10מקורות חברת מים בע"מ.
 .11חברת החשמל לישראל בע"מ.
 .12חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
 .13חברת קו מוצרי דלק בע"מ.
 .14חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ".
תיקון חוק בית
משפט לעניינים
מינהליים  -מס' 41
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בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים,
יבוא:

התש"ס2000-,7

בתוספת השניה ,אחרי פרט 14

" .15ערעור על הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים לפי סעיף 59לא לחוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-".8
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
7
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ר ו ני ב ר – א ו ן
שר האוצר
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשס"ח ,עמ' .785
ס"ח התשל"ה ,עמ' .132

חוק האזרחות (תיקון מס'  ,)9התשס"ח*2008-
החלפת סעיף 11
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בחוק האזרחות ,התשי"ב1952- ,1במקום סעיף  11יבוא:
"ביטול אזרחות

*
1
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(א) שר הפנים רשאי לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם
אם הוכח להנחת דעתו שהאזרחות נרכשה על יסוד פרטים
כוזבים ,וטרם חלפו שלוש שנים מיום שנרכשה האזרחות
כאמור.

התקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"ח ( 28ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,175 -מיום כ"ח בתשרי התשס"ח ( 10באוקטובר  ,)2007עמ' .10
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;146התשס"ד ,עמ' .521
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(ו) החליט בית המשפט לבטל את אזרחותו הישראלית של
אדם ,תבוטל האזרחות מהיום שלא ניתן עוד לערער על פסק
הדין או ממועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט.
(ז) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין לעניין
הליכים לפי סעיף זה.
(ח) שר הפנים ימנה ועדה ,בראשות שופט בדימוס או מי
שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ,אשר תייעץ לו
לעניין החלטות והגשת בקשות לפי סעיף זה.
(ט) השר ,באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,
רשאי לשנות את התוספת".
הוספת תוספת
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אחרי סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
(סעיף )11
איראן ,אפגניסטן ,לבנון ,לוב ,סודאן ,סוריה ,עיראק ,פקיסטן ,תימן ,שטח רצועת עזה".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר הפנים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק העונשין (תיקון מס'  ,)100התשס"ח*2008-
ביטול סעיף 198
.1
סייג לתחולת סעיף .2 4

בחוק העונשין ,התשל"ז1977-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,סעיף  - 198בטל.
הוראת סעיף  4לחוק העיקרי לא תחול על ביטול סעיף  198לחוק העיקרי כאמור בחוק
זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
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דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"ח ( 28ביולי  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,240 -מיום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30ביוני  ,)2008עמ' .357
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .217
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