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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(93התשס"ז2007-
תיקון סעיף 195

.1

תחילה ותחולה

.2

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,11995-בסעיף  ,195בהגדרה "עקרת
בית" ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
") (3היא היתה זכאית ,בתכוף לפני נישואיה ,לקצבה חודשית לפי סעיף  (1)199ובשל
נישואיה בלבד ,לא היתה זכאית עוד לקצבה כאמור אלמלא הוראות פסקה זו".
תחילתו של חוק זה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומו )בסעיף זה  -יום התחילה( והוא
יחול על מי שנישאה החל מ– 24חודשים לפני יום התחילה ואילך.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

אהוד אולמרט
שר הרווחה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ז ) 29בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,266מיום כ"ב בחשון התשס"ז ) 13בנובמבר  ,(2006עמ' .164
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ז ,עמ' .92

*

חוק עבודת הנוער )תיקון מס'  ,(11התשס"ז2007-
תיקון סעיף 25

.1

בחוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,11953-בסעיף  ,25במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב( ) (1ניתנה החלטה על שעת חירום ,רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה
להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה  ,23:00במקום שבו עובדים במשמרות או
כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור ,ובלבד שהובטחו לדעת השר
תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.
) (2תוקפו של היתר לפי פסקה ) (1יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על
שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר ,או במועד אחר שנקבע בהיתר.
)(3

בסעיף קטן זה" ,החלטה על שעת חירום"  -כל אחת מאלה:
)א( הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,
התשי"א;21951-
)ב( הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף
 34לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו;31986-

__________
* התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ז ) 29בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,267מיום ז' בכסלו התשס"ז ) 28בנובמבר  ,(2006עמ' .166
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשס"א ,עמ' .87
 2ס"ח התשי"א ,עמ' .78
 3ס"ח התשמ"ו ,עמ' .107

112

ספר החוקים  ,2081י"ח בשבט התשס"ז6.2.2007 ,

)ג( הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה ]נוסח
חדש[ ,התשל"א".41971-

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ;17עמ' .390

*

חוק החניכות )תיקון מס'  ,(3התשס"ז2007-
.1

בחוק החניכות ,התשי"ג ,11953-בסעיף )2ב( ,פסקה ) - (1תימחק.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

תיקון סעיף 2

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ז ) 29בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,267מיום ז' בכסלו התשס"ז ) 28בנובמבר  ,(2006עמ' .167
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;108התש"ם ,עמ' .135

חוק בנק ישראל )תיקון מס'  ,(21התשס"ז2007-
.1

*

בחוק בנק ישראל ,התשי"ד) 11954-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף 33א -

תיקון סעיף 33א

) (1במקום כותרת השוליים יבוא "מטבעות זכרון ,מטבעות מיוחדים ופריטים
נומיסמטיים";
) (2בסעיף קטן )א( ,אחרי "או כמטבע מיוחד" יבוא "או הוציא הבנק לציבור פריט
נומיסמטי שהוא הילך חוקי בישראל" ,במקום "אותו" יבוא "אותם" ובמקום הסיפה
החל במילים "על ידי הממשלה" יבוא "על ידי שר האוצר בהסכמת הנגיד";
__________
* התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ז ) 29בינואר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,260מיום ח' בחשון התשס"ז ) 30באוקטובר  ,(2006עמ'  16ועמ' .116
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;192התשס"ד ,עמ' .528

ספר החוקים  ,2081י"ח בשבט התשס"ז6.2.2007 ,
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