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חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22), 
התשע"ב—2012*

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938  1, בסעיף 5ג(ה) — 1.תיקון סעיף 5ג

בפסקה (9), במקום "לעניין פסקה זו" יבוא "בסעיף קטן זה";  (1)

אחרי פסקה (10) יבוא:  (2)

"(11)  מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה 
מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים-תעסוקתיים, לאנשים עם 
מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 
אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד האמור או 

המוסד לביטוח לאומי."

תחילתו של חוק זה ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012).2.תחילה 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                
                   יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44), התשע"ב—2012*

בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב—1971  1, בסעיף 72, לפני "לשופט של בית 1.תיקון סעיף 72
המשפט העליון" יבוא "ליושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ליושב 
ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת," ובסופו יבוא "מבקר רשמי לפי סעיף זה 

יישא תעודה מתאימה".

בסעיף 72א לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:2.תיקון סעיף 72א

בכל בית סוהר תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו לפי סעיף 71  "(ג) 
ורשימה של תפקידי מבקרים רשמיים מכוח כהונתם לפי סעיף 72; הנציב יעדכן את 

הרשימה מעת לעת."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ביץ ו נ ו אהר יצחק 
השר לביטחון הפנים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן             
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשע"ב (25 בינוי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 471, מיום ט' בסיוון התשע"ב (30 במאי 2012), עמ' 212.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ב, עמ' 410.  1

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22), 
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תיקון סעיף 5גבפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938  1, בסעיף 5ג(ה) — 1.

בפסקה (9), במקום "לעניין פסקה זו" יבוא "בסעיף קטן זה";  (1)

אחרי פסקה (10) יבוא:  (2)

"(11)  מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה 
מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים-תעסוקתיים, לאנשים עם 
מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 
אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד האמור או 

המוסד לביטוח לאומי."

תחילה תחילתו של חוק זה ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012).2.
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ראש הממשלה
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חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44), התשע"ב—2012*

בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב—1971  1, בסעיף 72, לפני "לשופט של בית 1.
המשפט העליון" יבוא "ליושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ליושב 
ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת," ובסופו יבוא "מבקר רשמי לפי סעיף זה 

יישא תעודה מתאימה".

תיקון סעיף 72

תיקון סעיף 72אבסעיף 72א לפקודה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:2.

בכל בית סוהר תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו לפי סעיף 71  "(ג) 
ורשימה של תפקידי מבקרים רשמיים מכוח כהונתם לפי סעיף 72; הנציב יעדכן את 

הרשימה מעת לעת."

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ביץ ו נ ו אהר יצחק 
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ספר החוקים 2365, ז' בתמוז התשע"ב, 27.6.2012

(18 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ב   *
הכנסת — 432, מיום ח' בטבת התשע"ב (3 בינואר 2012), עמ' 75.

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 234.  1


