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בסעיף קטן (ב- )1
(א) ברישה ,המילים "לקופת גמל לתגמולים או"  -יימחקו;
(ב)

בפסקה ( ,)1במקום "לקופת גמל לקצבה" יבוא "כאמור";

(ג) בפסקה ( ,)2במקום "ששולמו לקופת גמל לקצבה" יבוא "ששולמו כאמור"
והמילים "ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים"" ,לקופת גמל לקצבה"
ו"בקופת גמל לקצבה"  -יימחקו.
תחילה
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תחילתם של סעיפים  3ו– 9לפקודה ,כנוסחם בסעיפים  2ו– 3לחוק זה ,ביום כ"ג בטבת
התשס"ח ( 1בינואר  )2008ותחילתם של סעיפים 45א ו– 47לפקודה ,כנוסחם בסעיפים 4
ו– 5לחוק זה ,ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר .)2009
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (תיקון מס'  ,)9התש"ע*2009-
תיקון סעיף 2
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בחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה1995-( 1להלן  -החוק העיקרי),
בסעיף (2א) ,המילים "שיהיה כפוף למנהל בתי המשפט"  -יימחקו.

תיקון סעיף 5ג
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בסעיף 5ג לחוק העיקרי ,במקום "עובד הנהלת בתי המשפט" יבוא "עובד המדינה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע ( 21בדצמבר  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,460 -מיום כ"ט בחשוון התש"ע ( 16בנובמבר  ,)2009עמ' .38
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשס"ט ,עמ' .205

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס'  ,)56התש"ע*2009-
הוספת סעיף 24א1
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בפקודת המועצות המקומיות ,1אחרי סעיף 24א יבוא:
"קריאת שמות
רחובות

*
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296

24א .1מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים ,הרחובות,
הסמטאות והכיכרות ,או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך,
בכפוף לאמור בסעיף 24ב ,ותדאג לקביעתם במקומות בולטים
ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים".

התקבל בכנסת ביום ד' בטבת התש"ע ( 21בדצמבר  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,286 -מיום כ"ט בחשוון התש"ע ( 16בנובמבר  ,)2009עמ' .34
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשס"ט ,עמ' .219

ספר חוקים  ,2220 -י"ד בטבת התש"ע31.12.2009 ,

