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תיקון התוספת
השניה
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בחוק המשטרה (דין משמעתי ,בירור קבילות שוטרים והוראות שונות),
(להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף 102ז -
()1

התשס"ו2006-1

במקום כותרת השוליים יבוא "סיוע בהפעלת סמכויות אכיפה או גבייה";

( )2במקום הרישה עד המילים "רשאי קצין מוסמך ",יבוא "קצין מוסמך רשאי" ובמקום
"סמכות" יבוא "סמכויות".
בתוספת השניה לחוק העיקרי ,במקום פרט ( )1יבוא:
"( )1מערכת ההוצאה לפועל ,למעט לשם ביצוע תפקיד שהוטל על יחידה מיוחדת
כמשמעותה בסעיף 74יט לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967- ,2בהתאם להוראות
פרק ז' 4לחוק האמור;".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יצחק אהרונוביץ
השר לביטחון הפנים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ח בטבת התש"ע ( 4בינואר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,459 -מיום כ"ב בחשוון התשס"ט ( 9בנובמבר  ,)2009עמ' .34
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חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'  ,)47התש"ע2010-*
תיקון סעיף 14

.1

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994- ,1בסעיף  ,14אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:
"(ז )1על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) ,ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ז) ,לא
ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים,
התשס"ח2008- ,2שתרם בישראל אבר ,בחייו ,לנתרם שהוא תושב ישראל ,לתקופה
שקבע שר הבריאות ,בהסכמת שר האוצר".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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המחיר  81אגורות

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ח בטבת התש"ע ( 4בינואר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
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