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חוק רישוי עסקים )תיקון מס' 26 - הוראת שעה(, התש"ע-2010*

תיקון חוק רישוי 
עסקים - הוראת 

שעה

החל ביום תחילתו של חוק זה ועד יום י"ג בניסן התשע"ג )24 במרס 2013(, יקראו את 1 
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968  1, כך: 

בסעיף 2 -  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )א( 

בעסק כאמור בסעיף קטן )א( לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק ")א1(  )1(
משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת 

הוראת פסקה )1( לא תחול על -  )2(

עסק המנוי בתוספת, לגבי מכירה, הגשה או הספקה  )א( 
של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים 
לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת 
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את 

התוספת;

מחסן  שהוא  רשוי  במחסן  משכר  משקה  של  מכירה  )ב( 
למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס 2 ";

בסעיף קטן )ב(, בהגדרה "משקה משכר", אחרי "רוקח" יבוא "כדין" והמילה  )ב( 
"סגור" - תימחק;

"ההוראות  יבוא  "הוראות"  במילה  החל  הסיפה  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף  )ג( 
כמפורט להלן:

הוראות סעיף קטן )א1(; לעניין זה, יקבע השר לביטחון הפנים בהתייעצות   )1(
עם שר הפנים, הוראות לעניין נוסח ההודעה, צורתה ואופן הצגתה;

הוראות סעיפים 193)ג( ו–193א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 )להלן   )2(
- חוק העונשין(;

משכרים,  משקאות  צריכת  של  האפשריים  הנזקים  בדבר  אזהרה   )3(
הבריאות  שר  שיקבע  ובמיקום  בעיצוב  בצבע,  בגודל,  בצורה,  בנוסח, 

באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ";

בסעיף קטן )ד(, במקום "חובת הצגת הודעה לפי סעיף קטן )ג( הינה" יבוא  )ד( 
"הוראות לפי סעיפים קטנים )א1( ו–)ג( הן";

אחרי סעיף 14א יבוא:  )2(

ועדת 14ב "עבירת קנס ובאישור  המשפטים  שר  בהסכמת  הפנים,  שר  )א( 
בצו  להכריז,  רשאי  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים 
שיפורסם ברשומות, על עבירה על סעיף 2)א1( כעל עבירת 
]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  221)ד(  סעיף  הוראות  קנס; 
משולב[, התשמ"ב-1982 3 )להלן - חוק סדר הדין הפלילי(, לא 

יחולו לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 469, מיום ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(, עמ' 116; ובהצעות חוק הכנסת - 311, מיום י"ז באדר התש"ע 

)3 במרס 2010(, עמ' 119 
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 888   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39   2

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   3
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221)ב( לחוק סדר הדין הפלילי,  על אף הוראות סעיף  )ב( 
רשאי שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע שיעור קנס 
העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה על סעיף 
2)א1( שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נוספת 
או נמשכת שעבר אותו אדם, או בהתחשב בנסיבות ביצועה, 

ובלבד שסכום הקנס לא יפחת מ–9,000 שקלים חדשים ";

בסעיף 23 לחוק העיקרי -   )3(

בסעיף קטן )א(, המילים "ומותר למשטרה להשתמש בכוח באופן סביר כדי  )א( 
לבצע צו סגירה כאמור" והסיפה החל במילים "ויחולו עליו" - יימחקו; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )ב( 

")א1( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, קצין משטרה בדרגת רב–פקד 
ומעלה, שהוסמך לעניין זה בהתאם לנוהלי משטרת ישראל, רשאי לצוות 
בכתב על סגירה לאלתר של חצרים כאמור בסעיף קטן )א(, לתקופה שיורה, 

ובלבד שלא תעלה על 15 ימים, אם מצא כי התקיימו שניים אלה: 

קיים חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה לפי סעיף 14 בשל   )1(
הפרת חובה לפי סעיף 2)א1(, או שנעברה עבירה לפי סעיף 193א 

לחוק העונשין )בסעיף זה - עבירה(;

למחזיק החצרים או לבעל העסק, אם הוא ידוע וניתן לאתרו   )2(
בשקידה סבירה, ניתנה התראה בכתב במהלך השנתיים שקדמו 
למועד ביצוע העבירה; התראה כאמור תימסר לאחר שהתעורר חשד 
סביר כי בחצרים נעברה עבירה, ובה יידרש מחזיק החצרים או בעל 
העסק לנקוט צעדים למניעת הישנות העבירה, וכן תובא לידיעתו 
אפשרות סגירת החצרים לפי הוראות סעיף זה במקרה של הישנות 

העבירה 

)א2( ניתן צו סגירה לפי סעיף קטן )א1(, ובתוך שלוש שנים מיום פקיעת 
רשאי  חצרים,  באותם  נוספת  עבירה  לביצוע  סביר  חשד  התעורר  הצו 
קצין משטרה כאמור באותו סעיף קטן, לצוות על סגירת החצרים לאלתר, 
לתקופה שלא תעלה על 30 ימים אף בלא מסירת התראה כאמור בסעיף 

קטן )א1()2(  

המשטרה  רשאית  זה  סעיף  לפי  שניתן  סגירה  צו  ביצוע  )א3( לצורך 
להשתמש בכוח סביר  

)א4( על צו סגירה שניתן לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 22 כאילו 
היה צו הפסקה מינהלי ";

סעיף 35 לחוק העיקרי - בטל;  )4(

אחרי סעיף 44 לחוק העיקרי יבוא:   )5(

"תוספת 

)סעיף 2)א1()2()א((

עסקים טעוני רישוי כמפורט להלן: 

מסעדה, בית קפה, הסעדה;  )1(

עסק למכירת משקאות משכרים אשר מוגשים לצורך צריכה במקום ההגשה;  )2(

221)ב( לחוק סדר הדין הפלילי,  על אף הוראות סעיף  )ב( 
רשאי שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע שיעור קנס 
העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה על סעיף 
2)א1( שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נוספת 
או נמשכת שעבר אותו אדם, או בהתחשב בנסיבות ביצועה, 

ובלבד שסכום הקנס לא יפחת מ–9,000 שקלים חדשים ";

בסעיף 23 לחוק העיקרי -   )3(

בסעיף קטן )א(, המילים "ומותר למשטרה להשתמש בכוח באופן סביר כדי  )א( 
לבצע צו סגירה כאמור" והסיפה החל במילים "ויחולו עליו" - יימחקו; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )ב( 

")א1( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, קצין משטרה בדרגת רב–פקד 
ומעלה, שהוסמך לעניין זה בהתאם לנוהלי משטרת ישראל, רשאי לצוות 
בכתב על סגירה לאלתר של חצרים כאמור בסעיף קטן )א(, לתקופה שיורה, 

ובלבד שלא תעלה על 15 ימים, אם מצא כי התקיימו שניים אלה: 

קיים חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה לפי סעיף 14 בשל   )1(
הפרת חובה לפי סעיף 2)א1(, או שנעברה עבירה לפי סעיף 193א 

לחוק העונשין )בסעיף זה - עבירה(;

למחזיק החצרים או לבעל העסק, אם הוא ידוע וניתן לאתרו   )2(
בשקידה סבירה, ניתנה התראה בכתב במהלך השנתיים שקדמו 
למועד ביצוע העבירה; התראה כאמור תימסר לאחר שהתעורר חשד 
סביר כי בחצרים נעברה עבירה, ובה יידרש מחזיק החצרים או בעל 
העסק לנקוט צעדים למניעת הישנות העבירה, וכן תובא לידיעתו 
אפשרות סגירת החצרים לפי הוראות סעיף זה במקרה של הישנות 

העבירה 

)א2( ניתן צו סגירה לפי סעיף קטן )א1(, ובתוך שלוש שנים מיום פקיעת 
רשאי  חצרים,  באותם  נוספת  עבירה  לביצוע  סביר  חשד  התעורר  הצו 
קצין משטרה כאמור באותו סעיף קטן, לצוות על סגירת החצרים לאלתר, 
לתקופה שלא תעלה על 30 ימים אף בלא מסירת התראה כאמור בסעיף 

קטן )א1()2(  

המשטרה  רשאית  זה  סעיף  לפי  שניתן  סגירה  צו  ביצוע  )א3( לצורך 
להשתמש בכוח סביר  

)א4( על צו סגירה שניתן לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 22 כאילו 
היה צו הפסקה מינהלי ";

סעיף 35 לחוק העיקרי - בטל;  )4(

אחרי סעיף 44 לחוק העיקרי יבוא:   )5(

"תוספת 

)סעיף 2)א1()2()א((

עסקים טעוני רישוי כמפורט להלן: 

מסעדה, בית קפה, הסעדה;  )1(

עסק למכירת משקאות משכרים אשר מוגשים לצורך צריכה במקום ההגשה;  )2(
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בית מלון, פנסיון, אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח   )3(
ולינה לקטינים;

מקום לעריכת מופעים וירידים, קולנוע, תאטרון, אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת   )4(
אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים, דיסקוטק, יריד שלא במבנה של קבע 

וכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי;

אולם שמחות וגן אירועים "  )5(

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל 
גרבייה וג'ת(, התש"ע-2010*

בחוק זה -1 הגדרות

"בחירות", "בחירות למועצה מקומית" - בחירות למועצת המועצה המקומית ולראש 
המועצה המקומית;

"המועד הקובע" - א' בחשוון התשס"ד )27 באוקטובר 2003(;

"הרשות המאוחדת" - עיריית באקה-ג'ת;

"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק זה;

"השר" - שר הפנים 

השבת מעמדן של 
רשויות מקומיות 

מסוימות

באקה אל גרבייה וג'ת )בחוק זה - המועצות המקומיות( יהיו מועצות מקומיות במעמד 2 
שהיה להן במועד הקובע, ויחולו עליהן, החל מיום התחילה, כל הוראות הדין שחלו 

עליהן במועד הקובע, בשינויים המפורטים בחוק זה 

הבחירות למועצות המקומיות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 270 הימים 3 בחירות )א( 
מיום התחילה; השר רשאי לקבוע מועד לבחירות האמורות המוקדם או המאוחר ב–90 

ימים מהמועד האמור 

לעניין חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965  1, יראו את המועצות  )ב( 
המקומיות כרשויות מקומיות שבהן לא מכהנת מועצה לפני יום הבחירות 

בכפוף להוראות חוק זה, הרשות המאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל 4 תקופת מעבר
חובה ולכל זכות, מיום התחילה ועד לתחילת כהונתם של המועצות המקומיות וראשי 

המועצות המקומיות, לפי המועד המאוחר מביניהם )בחוק זה - תקופת המעבר( 

ביטול הרשות 
המאוחדת

בתום תקופת המעבר )בחוק זה - יום הביטול(, תבוטל הרשות המאוחדת ותחדל להיות 5 
אישיות משפטית 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 344, מיום ב' באב התש"ע )13 ביולי 2010(, עמ' 234 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 248   1
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כהונת ראש העירייה והמועצה של הרשות המאוחדת תסתיים ביום התחילה, 6 מינוי ועדה ממונה )א( 
והשר ימנה ועדה ממונה למילוי תפקידי ראש העירייה והמועצה, אשר תכהן עד 
לתחילת כהונתן של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומית לפי המועד 
המאוחר מביניהם, שייבחרו במועד הבחירות לפי סעיף 3; הוראות סעיף 145 לפקודת 

העיריות  2 יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים 

לא יכהן בתפקיד יושב ראש או בתפקיד חבר ועדה ממונה כאמור בסעיף קטן )א(,  )ב( 
מי שהוא תושב הרשות המאוחדת; היה יושב ראש הוועדה הממונה או חבר בה לתושב 

הרשות המאוחדת יחדל לכהן בתפקידו 

חובותיה 7 סמכות השר זכויותיה,  נכסיה,  לחלוקת  זה,  חוק  לפי  להוראות  בכפוף  יפעל,  השר 
והתחייבויותיה של הרשות המאוחדת בין המועצות המקומיות ולהסדרת כל עניין 
אחר הדרוש לשם ביטולה וכדי להבטיח את רציפות השלטון המקומי בתחומן של 

המועצות המקומיות  

הוראות לעניין 
חלוקת נכסים, 
זכויות, חובות 

והתחייבויות

השר יקבע, בצו, הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מביטול הרשות המאוחדת 8 
והקמת המועצות המקומיות והנדרש כדי להבטיח את ביצועו, לרבות בעניינים אלה:

חלוקה בין המועצות המקומיות של הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות,   )1(
לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות 
ובלתי ידועות, שערב יום הביטול היו של הרשות המאוחדת, לרבות תשלומי חובה 
שהוטלו כדין על ידי הרשות המאוחדת וטרם נגבו, ואלו יהיו לקניין המועצות המקומיות 

כפי שיורה השר;

קביעת המועצה המקומית אשר תהיה חליפתה של הרשות המאוחדת בכל הליך   )2(
משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול, מטעם הרשות המאוחדת או נגדה, וכן כל 
עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת, לרבות לעניין ארנונות, אגרות, 
היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שערב יום הביטול היו של הרשות 

המאוחדת או נגדה;

יום  ערב  ועומדים  תלויים  שהיו  בהליכים  שתדון  המקומית  המועצה  קביעת   )3(
הביטול לפני הרשות המאוחדת או רשות מרשויותיה או לפני ועדת ערר שהוקמה על 
ידי הרשות המאוחדת, או הליכים כאמור שהיה ניתן לפתוח בהם עד אותו מועד, וכן 

קביעת דרכי הגשתם והדיון בהם, לרבות הוראות לעניין הארכת מועדים 

עובדי הרשות 
המאוחדת

השר יקבע הוראות לעניין עובדי הרשות המאוחדת, ובלבד שיתקיימו הוראות 9  )א( 
אלה:

המועצות  אחת  עובד  להיות  שעבר  המאוחדת,  הרשות  עובד  יהיה  לא   )1(
המקומיות זכאי להטבת פרישה בשל המעבר האמור;

ואשר  הביטול  יום  ערב  המאוחדת,  הרשות  לעובד  כדין  שהיו  הזכויות   )2(
היה לעובד אחת המועצות המקומיות יישמרו לו, ויראו אותן כזכויות הנובעות 

מעבודתו במועצה המקומית שאליה עבר כעובד 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  3,  )ב( 
ומהוראות כל הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל על עובדי הרשות המאוחדת 

הוראות מעבר 
לעניין תקציב

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין כל הסכומים שתוקצבו בתקציב השנתי שאושר לפי 10 
דין לרשות המאוחדת ולא הוצאו עד יום הביטול וחלוקתם בין המועצות המקומיות 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   3

כהונת ראש העירייה והמועצה של הרשות המאוחדת תסתיים ביום התחילה, 6  )א( 
והשר ימנה ועדה ממונה למילוי תפקידי ראש העירייה והמועצה, אשר תכהן עד 
לתחילת כהונתן של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומית לפי המועד 
המאוחר מביניהם, שייבחרו במועד הבחירות לפי סעיף 3; הוראות סעיף 145 לפקודת 

העיריות  2 יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים 

מינוי ועדה ממונה

לא יכהן בתפקיד יושב ראש או בתפקיד חבר ועדה ממונה כאמור בסעיף קטן )א(,  )ב( 
מי שהוא תושב הרשות המאוחדת; היה יושב ראש הוועדה הממונה או חבר בה לתושב 

הרשות המאוחדת יחדל לכהן בתפקידו 

חובותיה 7  זכויותיה,  נכסיה,  לחלוקת  זה,  חוק  לפי  להוראות  בכפוף  יפעל,  השר 
והתחייבויותיה של הרשות המאוחדת בין המועצות המקומיות ולהסדרת כל עניין 
אחר הדרוש לשם ביטולה וכדי להבטיח את רציפות השלטון המקומי בתחומן של 

המועצות המקומיות  

סמכות השר

השר יקבע, בצו, הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מביטול הרשות המאוחדת 8 
והקמת המועצות המקומיות והנדרש כדי להבטיח את ביצועו, לרבות בעניינים אלה:

הוראות לעניין 
חלוקת נכסים, 
זכויות, חובות 

והתחייבויות חלוקה בין המועצות המקומיות של הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות,   )1(
לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות 
ובלתי ידועות, שערב יום הביטול היו של הרשות המאוחדת, לרבות תשלומי חובה 
שהוטלו כדין על ידי הרשות המאוחדת וטרם נגבו, ואלו יהיו לקניין המועצות המקומיות 

כפי שיורה השר;

קביעת המועצה המקומית אשר תהיה חליפתה של הרשות המאוחדת בכל הליך   )2(
משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול, מטעם הרשות המאוחדת או נגדה, וכן כל 
עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת, לרבות לעניין ארנונות, אגרות, 
היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שערב יום הביטול היו של הרשות 

המאוחדת או נגדה;

יום  ערב  ועומדים  תלויים  שהיו  בהליכים  שתדון  המקומית  המועצה  קביעת   )3(
הביטול לפני הרשות המאוחדת או רשות מרשויותיה או לפני ועדת ערר שהוקמה על 
ידי הרשות המאוחדת, או הליכים כאמור שהיה ניתן לפתוח בהם עד אותו מועד, וכן 

קביעת דרכי הגשתם והדיון בהם, לרבות הוראות לעניין הארכת מועדים 

השר יקבע הוראות לעניין עובדי הרשות המאוחדת, ובלבד שיתקיימו הוראות 9  )א( 
אלה:

עובדי הרשות 
המאוחדת

המועצות  אחת  עובד  להיות  שעבר  המאוחדת,  הרשות  עובד  יהיה  לא   )1(
המקומיות זכאי להטבת פרישה בשל המעבר האמור;

ואשר  הביטול  יום  ערב  המאוחדת,  הרשות  לעובד  כדין  שהיו  הזכויות   )2(
היה לעובד אחת המועצות המקומיות יישמרו לו, ויראו אותן כזכויות הנובעות 

מעבודתו במועצה המקומית שאליה עבר כעובד 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  3,  )ב( 
ומהוראות כל הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל על עובדי הרשות המאוחדת 

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין כל הסכומים שתוקצבו בתקציב השנתי שאושר לפי 10 
דין לרשות המאוחדת ולא הוצאו עד יום הביטול וחלוקתם בין המועצות המקומיות 

הוראות מעבר 
לעניין תקציב
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ארנונה, חוקי עזר, 
צווים, רישיונות 

והיתרים

צווי ארנונה, חוקי עזר, תקנות, צווים, רישיונות והיתרים שחלו לפני יום הבחירות 11 
למועצות המקומיות בתחום הרשות המאוחדת, יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול באותו 
השטח כאילו הותקנו או ניתנו, לפי העניין, על ידי המועצה המקומית באותו השטח, עד 
שיפקעו על פי האמור בהם או על פי החיקוק שמכוחם ניתנו או עד להחלטת מועצת 

המועצה המקומית לבטלם או לשנותם לפי דין 

 איסור
 התקשרויות

חדשות

החל ביום פרסומו של חוק זה, לא יתקשרו הרשות המאוחדת וכל אחת מהמועצות 12 
המקומיות, בהתקשרות אשר תקופתה, ביצועה והזכויות והחיובים על פיה הם מעבר 
ליום שנקבע לבחירות במועצות המקומיות לפי חוק זה, אלא באישור מראש מאת 

השר 

איסור העסקת 
עובדים חדשים

בכפוף להוראות סעיף 9, בתקופת המעבר לא יקבלו הרשות המאוחדת וכל אחת 13  )א( 
מהמועצות המקומיות עובד, אלא באישור מראש מאת השר 

אחת  כל  תקבל  לא  מכן  לאחר  חודשים   12 תום  ועד  הביטול  שמיום  בתקופה  )ב( 
מהמועצות המקומיות עובד, אלא באישור מראש מאת השר 

הוראות סעיף זה יחולו גם על קבלת עובדים והעסקתם באמצעות קבלן כוח אדם,  )ג( 
כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  4 

השר רשאי לקבוע כי תפקיד, סמכות או תחום פעולה, של הרשות המאוחדת יבוצעו 14 פעילות משותפת
ההוראות  ואת  משותפת(,  פעילות   - זה  )בסעיף  המקומיות  המועצות  בין  בשיתוף 
הנדרשות לניהול הפעילות המשותפת, לרבות דרך ניהולה וחלוקת הסמכויות והחובות 
להחזקתה  להקמתה,  הדרושות  ההוצאות  חלוקת  לגביה,  המקומיות  המועצות  בין 

ולניהולה בין המועצות המקומיות וחלוקת ההכנסות בשלה 

השר ימנה חשב מלווה לכל אחת מהמועצות המקומיות לתקופת המעבר ועד 15 מינוי חשב מלווה )א( 
לתום שישה חודשים לאחר תום תקופת המעבר; על חשב מלווה שימונה לפי סעיף זה 

יחולו הוראות סעיפים 142ב)ג( עד )ה(, 142ג ו–142ג1 לפקודת העיריות 

נוכח השר, בתום ששת החודשים האמורים בסעיף קטן )א(, כי יש צורך בהמשך  )ב( 
כהונתו של החשב המלווה, רשאי הוא להאריך את תקופת כהונתו בשישה חודשים 
נוספים )בסעיף זה - תקופת ההארכה(, ואם ראה כי אין בסמכויות הנתונות לחשב 
מלווה לפי הוראות הסעיף הקטן האמור כדי להבטיח את תפקודה התקין והיעיל של 
המועצה המקומית, רשאי הוא להקנות לחשב המלווה, למשך תקופת ההארכה, את 
הסמכויות הנתונות לפי כל דין לראש המועצה המקומית, למועצת המועצה המקומית, 
לוועדה מוועדותיה או לעובד המועצה המקומית, כולן או חלקן, ככל הנדרש לצורך 
הבטחת תפקודה התקין והיעיל של המועצה המקומית; הוקנו לחשב המלווה הסמכויות 
האמורות, לא יהיו נתונות למועצה המקומית, לראש המועצה המקומית, למועצת 
המועצה המקומית, לוועדה מוועדותיה או לעובד המועצה המקומית, לפי העניין, 

הסמכויות שהוקנו כאמור לחשב המלווה 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של השר למנות חשב מלווה לאחר  )ג( 
תום התקופות האמורות בסעיף זה, לכל אחת מהמועצות המקומיות, בהתאם לסמכותו 

לפי כל דין 

תקציב מענק 
הסתגלות לביטול 
הרשות המאוחדת

בשנת הכספים 2011 ייקבע בחוק התקציב השנתי, תקציב בתכנית נפרדת, במסגרת 16  )א( 
ההקצאה לתחום פעולה "מענק הסתגלות לביטול רשויות מאוחדות" בסעיף תקציב 
משרד הפנים; בסעיף זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק 

תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201   4
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השר רשאי להורות על מתן מענק לשם הסתגלות לביטול הרשות המאוחדת, לכל  )ב( 
אחת מהמועצות המקומיות, בכפוף לסכום שיקבע לעניין זה כאמור בסעיף קטן )א( 

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, 17 ביצוע ותקנות
לרבות עניינים הנובעים והנדרשים מהשבת מעמדן של המועצות המקומיות וביטולה 

של הרשות המאוחדת, ובכלל זה:

ניהולן של הרשות המאוחדת והמועצות המקומיות מיום התחילה עד תום 12   )1(
חודשים מיום הביטול, ובין השאר הוראות בעניינים אלה:

ההתחייבויות וההתקשרויות של כל אחת מהמועצות המקומיות והרשות  )א( 
המאוחדת, ההליכים לביצוען ולהארכת תוקפן, ולעניין ביצוע פעולות על פי 

התקציב שאושר לרשות המאוחדת לפני יום הביטול;

התנאים והדרכים למינוי עובדים למועצות המקומיות; )ב( 

הוראות לעניין הכנת תקציבן השנתי של כל אחת מהמועצות המקומיות;  )2(

אופן קבלת תשלומים המשולמים על ידי המדינה למועצות המקומיות או לרשות   )3(
המאוחדת;

המועצות  של  שיפוטן  בתחומי  המקומי  השלטון  רציפות  להבטחת  הוראות   )4(
המקומיות;

המועד האחרון למינוי נושאי משרה שיש למנותם לפי הוראות כל דין   )5(

תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בחשוון התשע"א )1 בנובמבר 2010( 18 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים )תיקון מס' 2(, התש"ע-
*2010

בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-1961  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 2
בסעיף 2, במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא:

לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי,   )2("
לרבות במתן הערכות מצב לאומיות ביוזמת האקדמיה, ולהגיש דוחות וסקירות כאמור 
 בסעיף 4ג, וכן לייעץ ולתת מידע למשרדי הממשלה לפי פנייתם בהתאם להוראות

סעיף 4ב; 

לטפח ולקדם פעילות מדעית, לרבות פעילות מדעית בין–תחומית ופעילות מדעית   )3(
בתחומי דעת חדשים;" 

 הוספת סעיפים
4ב ו–4ג

אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:2 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 333, מיום י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(, עמ' 191 

ס"ח התשכ"א, עמ' 193; התשל"ג, עמ' 45   1

השר רשאי להורות על מתן מענק לשם הסתגלות לביטול הרשות המאוחדת, לכל  )ב( 
אחת מהמועצות המקומיות, בכפוף לסכום שיקבע לעניין זה כאמור בסעיף קטן )א( 

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, 17 
לרבות עניינים הנובעים והנדרשים מהשבת מעמדן של המועצות המקומיות וביטולה 

של הרשות המאוחדת, ובכלל זה:

ביצוע ותקנות

ניהולן של הרשות המאוחדת והמועצות המקומיות מיום התחילה עד תום 12   )1(
חודשים מיום הביטול, ובין השאר הוראות בעניינים אלה:

ההתחייבויות וההתקשרויות של כל אחת מהמועצות המקומיות והרשות  )א( 
המאוחדת, ההליכים לביצוען ולהארכת תוקפן, ולעניין ביצוע פעולות על פי 

התקציב שאושר לרשות המאוחדת לפני יום הביטול;

התנאים והדרכים למינוי עובדים למועצות המקומיות; )ב( 

הוראות לעניין הכנת תקציבן השנתי של כל אחת מהמועצות המקומיות;  )2(

אופן קבלת תשלומים המשולמים על ידי המדינה למועצות המקומיות או לרשות   )3(
המאוחדת;

המועצות  של  שיפוטן  בתחומי  המקומי  השלטון  רציפות  להבטחת  הוראות   )4(
המקומיות;

המועד האחרון למינוי נושאי משרה שיש למנותם לפי הוראות כל דין   )5(

תחילהתחילתו של חוק זה ביום כ"ד בחשוון התשע"א )1 בנובמבר 2010( 18 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א
שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

 חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים )תיקון מס' 2(,
התש"ע-2010*

בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א-1961  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 2, במקום פסקאות )2( ו–)3( יבוא:

תיקון סעיף 2

לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי,   )2("
לרבות במתן הערכות מצב לאומיות ביוזמת האקדמיה, ולהגיש דוחות וסקירות כאמור 
 בסעיף 4ג, וכן לייעץ ולתת מידע למשרדי הממשלה לפי פנייתם בהתאם להוראות

סעיף 4ב; 

לטפח ולקדם פעילות מדעית, לרבות פעילות מדעית בין–תחומית ופעילות מדעית   )3(
בתחומי דעת חדשים;" 

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:2 
4ב ו–4ג

ספר החוקים 2256, י"ח באב התש"ע, 2010 7 29



650

"קבלת ייעוץ ומידע 
מהאקדמיה

משרד ממשלתי רשאי לפנות לאקדמיה לשם קבלת ייעוץ 4ב 
ומידע בנושאים בתחום מטרות האקדמיה ותפקידיה, שנדרש 
המדע  לפיתוח  הקשורים  נושאים  או  מדעי  ידע  לגביהם 
בישראל; מתן ייעוץ ומידע כאמור ימומן מסעיף התקציב של 
אותו משרד ממשלתי כפי הדרוש לביצועו, בכפוף להוראות 

לפי חוק יסודות התקציב; בסעיף זה -

"חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-
;2 1985

"סעיף תקציב" - כהגדרתו בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו 
בחוק יסודות התקציב 

דיווח לממשלה 
ולכנסת

סקירה 4ג  וכן  פעולותיה  על  שנתי  דוח  תכין  האקדמיה  )א( 
בהשוואה  בישראל  והמחקר  המדע  מצב  על  תלת–שנתית 
למצב המדע והמחקר בעולם; סקירה כאמור יכול שתתייחס 
לתחומים מדעיים מסוימים כפי שתחליט האקדמיה או כפי 

שתבקש הממשלה 

הדוח השנתי והסקירה התלת–שנתית כאמור בסעיף  )ב( 
קטן )א( יוגשו לשר המדע והטכנולוגיה; ועדת השרים לענייני 
מדע וטכנולוגיה שקבעה הממשלה, תקיים דיון בדוח ובסקירה, 
סמוך לאחר הגשת כל אחד מהמסמכים האמורים; הממשלה 
תקיים דיון כאמור בתוך שנה מיום הגשת הדוח או הסקירה, 

לפי העניין 

הדוח השנתי והסקירה התלת–שנתית כאמור בסעיף  )ג( 
קטן )א( יוגשו לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת; הוועדה 
תקיים דיון בדוח ובסקירה בתוך שנה מיום הגשת כל אחד 

מהמסמכים האמורים "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י וב ק ש ר ה ל  א י נ ד
שר המדע והטכנולוגיה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק השאלת ספרי לימוד )תיקון מס' 5(, התש"ע-2010*

בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 - 1 תיקון סעיף 2

בסעיף קטן )א(, במקום "מ–90%" יבוא "מ–60%" ובמקום "להעביר את ספרי הלימוד   )1(
לידי בית הספר" יבוא "להשתתף בתכנית באופן שקבע השר"; 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 527, מיום כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(, עמ' 1248 

ס"ח התשס"א, עמ' 12; התשס"ח, עמ' 122   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
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בתכנית השאלת ספרי לימוד ישתתפו תלמידים שהוריהם הסכימו להשתתף  ")ג( 
בתכנית בהתאם להוראות לפי סעיף קטן )א( "

בסעיף 3 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 3 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יעמיד השר, מתקציב משרדו, לרשות 
בית ספר שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, המבקש זאת, סכומים לסיוע נוסף, 
לפי אמות מידה ובמועדים שיקבע השר, לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד 

ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "סעיפים קטנים )א( ו–)א1(" ובסופו   )2(
יבוא "ולסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן )א1("  

בסעיף 5 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 5

)ב(, הקטע החל במילה "ובלבד" עד המילים "מהשימוש בהם" -  בסעיף קטן   )1(
יימחק;

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

במסגרת  השר  בידי  ייקבעו  )ב(  קטן  סעיף  לפי  המרביים  השאילה  דמי  ")ג( 
התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6)ד( לחוק לימוד חובה "

אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת סעיף 5א

"המכסה השנתית 
להכללת בתי ספר 

בתכנית השאלת 
ספרי לימוד

המנהל הכללי של משרד החינוך יפרסם, לקראת כל שנת 5א 
לימודים, את מספר בתי הספר הנוספים שאפשר להכלילם 
בתכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות לפי חוק זה 
)בסעיף זה - המכסה השנתית(; עלה, בשנת לימודים מסוימת, 
מספר בתי הספר המבקשים להיכלל בתכנית השאלת ספרי 
לימוד כאמור, על המכסה השנתית, יחליט המנהל הכללי של 
משרד החינוך, לפי אמות מידה שיפרסם, לאחר שאושרו בידי 

השר, על בתי הספר שייכללו בתכנית "

בסעיף 7 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 7 

בכותרת השוליים, המילים "ותחולה הדרגתית" - יימחקו;  )1(

הסיפה החל במילים "והוא יוחל בהדרגה" - תימחק   )2(

בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 3" יבוא "סעיף 3)א(" 6  תיקון סעיף 8

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

בתכנית השאלת ספרי לימוד ישתתפו תלמידים שהוריהם הסכימו להשתתף  ")ג( 
בתכנית בהתאם להוראות לפי סעיף קטן )א( "

תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי - 2 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, יעמיד השר, מתקציב משרדו, לרשות 
בית ספר שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, המבקש זאת, סכומים לסיוע נוסף, 
לפי אמות מידה ובמועדים שיקבע השר, לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד 

ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף קטן )א(" יבוא "סעיפים קטנים )א( ו–)א1(" ובסופו   )2(
יבוא "ולסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן )א1("  

תיקון סעיף 5בסעיף 5 לחוק העיקרי -3 

)ב(, הקטע החל במילה "ובלבד" עד המילים "מהשימוש בהם" -  בסעיף קטן   )1(
יימחק;

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

במסגרת  השר  בידי  ייקבעו  )ב(  קטן  סעיף  לפי  המרביים  השאילה  דמי  ")ג( 
התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6)ד( לחוק לימוד חובה "

הוספת סעיף 5אאחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:4 

"המכסה השנתית 
להכללת בתי ספר 

בתכנית השאלת 
ספרי לימוד

המנהל הכללי של משרד החינוך יפרסם, לקראת כל שנת 5א 
לימודים, את מספר בתי הספר הנוספים שאפשר להכלילם 
בתכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות לפי חוק זה 
)בסעיף זה - המכסה השנתית(; עלה, בשנת לימודים מסוימת, 
מספר בתי הספר המבקשים להיכלל בתכנית השאלת ספרי 
לימוד כאמור, על המכסה השנתית, יחליט המנהל הכללי של 
משרד החינוך, לפי אמות מידה שיפרסם, לאחר שאושרו בידי 

השר, על בתי הספר שייכללו בתכנית "

תיקון סעיף 7 בסעיף 7 לחוק העיקרי - 5 

בכותרת השוליים, המילים "ותחולה הדרגתית" - יימחקו;  )1(

הסיפה החל במילים "והוא יוחל בהדרגה" - תימחק   )2(

 תיקון סעיף 8בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "סעיף 3" יבוא "סעיף 3)א(" 6 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2256, י"ח באב התש"ע, 2010 7 29



652

חוק בתי המשפט )תיקון מס' 60(, התש"ע-2010*

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 37)ב(, 1 תיקון סעיף 37
ברישה, במקום "או סגנו" יבוא "או סגנו, לבקשת בעל דין ולאחר שנתן לבעלי הדין 

הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה, או ביוזמתו,"  

בסעיף 47 לחוק העיקרי, במקום "השופט היושב לדין או נשיא בית משפט השלום" יבוא 2  תיקון סעיף 47
"נשיא בית משפט השלום, לבקשת השופט היושב לדין, לבקשת בעל דין ולאחר שנתן 

לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה, או ביוזמתו"  

תיקון התוספת 
הראשונה 

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בחלק א' -3  

בפרט 1, אחרי "התשל"ז-1977:" יבוא "100; 102; 106; 108; 111 למעט בנסיבות שבהן   )1(
העונש הוא מאסר עולם; 112; 114; 115", אחרי "144" יבוא "157; 165;", אחרי "169" יבוא 
"214)ב2(;", אחרי "249א;" יבוא "259)1(; 290;", אחרי "302;" יבוא "327;", אחרי "336;" יבוא 

"348)ב(;", במקום "448 עד 450" יבוא "448; 450;" ובסופו יבוא "454; 456";

סעיף  לפי  "עבירה  יבוא  ו–118"  117)א(  סעיפים  לפי  "עבירות  במקום   ,2 בפרט   )2(
117)א(";

במקום פרט 3 יבוא:  )3(

עבירה לפי סעיף 89 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986  2;";   3"

פרט 6 שתחילתו במילים "עבירה לפי סעיף 3 לחוק איסור" יסומן "7";  )4(

אחרי פרט 7 יבוא:  )5(

עבירה לפי סעיף 2 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948  3;   8"

עבירה לפי סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-   9
1954  4, למעט בנסיבות שבהן העונש הוא מאסר עולם, ועבירה לפי סעיף 8 לחוק 

האמור;

עבירה לפי תקנה 85 לתקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945  5;   10

עבירה לפי סעיף 8 לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005  6;   11

עבירה לפי סעיף 113 לחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג-1973  7 "   12

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי - מס' 61

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982  8, בסעיף 235, אחרי "בשעה שבית 4 
המשפט אינו יושב בדין, בידי אב בית הדין" יבוא "או בידי שופט מבין שופטי ההרכב 
שאב בית הדין קבע לכך" ואחרי "תיעשה בידי אב בית הדין" יבוא "או בידי שופט מבין 

שופטי ההרכב שאב בית הדין קבע לכך" 

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 410, מיום כ"ח בתשרי התשס"ט )27 באוקטובר 2008(, עמ' 32 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ע, עמ' 612   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 79   2

ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73   3

ס"ח התשי"ד, עמ' 160   4

ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' )ע( 855, )א( 1055   5

ס"ח התשס"ה, עמ' 76   6

ס"ח התשל"ג, עמ' 329   7

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ע, עמ' 308   8
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פרטים 1 ו–8 עד 12 בחלק א' של התוספת הראשונה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 3 5 תחולה
לחוק זה, יחולו לגבי משפטים שהחלו ביום תחילתו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר( 
)תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

הסוהר(,1 תיקון סעיף 1 בתי  בשירות  צבא  יוצאי  )הצבת  שעה(  )הוראת  ביטחון  שירות   בחוק 
התשס"ה-2005  1, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(" 

יבוא "עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010("  

תיקון חוק קליטת 
 חיילים משוחררים

]מס' 13[

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 2, בסעיף 1, בהגדרה "שירות סדיר", 2 
במקום "במשטרת ישראל" יבוא "במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר" 

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010( 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק התעבורה )החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - 
הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2010*

בחוק התעבורה )החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה(, 1 תיקון סעיף 1
התש"ע-2009  1 )להלן - הוראת השעה(, בסעיף 1)א(, במקום "כ"ט באלול התש"ע )8 
בספטמבר 2010( )בסעיף זה - תקופת הניסוי(" יבוא "ג' בניסן התשע"א )7 באפריל 2011( 

)בחוק זה - תקופת הניסוי(" 

אחרי סעיף 1 להוראת השעה יבוא:2 הוספת סעיף 2

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 526, מיום כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(, עמ' 1246 

ס"ח התש"ע, עמ' 238   1

פרטים 1 ו–8 עד 12 בחלק א' של התוספת הראשונה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 3 5 
לחוק זה, יחולו לגבי משפטים שהחלו ביום תחילתו של חוק זה ואילך 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר( 
)תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

הסוהר(,1  בתי  בשירות  צבא  יוצאי  )הצבת  שעה(  )הוראת  ביטחון  שירות   בחוק 
התשס"ה-2005  1, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(" 

יבוא "עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010("  

תיקון סעיף 1

בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 2, בסעיף 1, בהגדרה "שירות סדיר", 2 
במקום "במשטרת ישראל" יבוא "במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר" 

תיקון חוק קליטת 
 חיילים משוחררים

- מס' 13

תחילהתחילתו של חוק זה ביום י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010( 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק התעבורה )החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - 
הוראת שעה( )תיקון(, התש"ע-2010*

בחוק התעבורה )החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה(, 1 
התש"ע-2009  1 )להלן - הוראת השעה(, בסעיף 1)א(, במקום "כ"ט באלול התש"ע )8 
בספטמבר 2010( )בסעיף זה - תקופת הניסוי(" יבוא "ג' בניסן התשע"א )7 באפריל 2011( 

)בחוק זה - תקופת הניסוי(" 

תיקון סעיף 1

הוספת סעיף 2אחרי סעיף 1 להוראת השעה יבוא:2 
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התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 506, מיום י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(, עמ' 1056 

ס"ח התשס"ה, עמ' 138; התשס"ט, עמ' 304   1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התש"ע, עמ' 604    2
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"הארכת תקופת 
הניסוי 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים רשאי, בצו, באישור ועדת 2 
הכלכלה של הכנסת, להאריך את תוקפה של תקופת הניסוי 
בתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים, 
אם נוכח כי הדבר דרוש לשם השלמת ביצוען של הפעולות 
הנדרשות להפעלה בטוחה של רכבת מקומית, ובלבד שסך כל 

תקופות ההארכה לא יעלה על 12 חודשים " 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ " כ ל  א ר ש י
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                   
                          יושב ראש הכנסת

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 10(, התש"ע-2010*

בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 13א, אחרי 1 תיקון סעיף 13א
סעיף קטן )א( יבוא:

הטבות כאמור בסעיף קטן )א(, כולן או חלקן, כפי שקבע השר, יינתנו גם לאזרח  ")א1( 
ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-1995 2, ועמד באמות המידה שקבע השר לעניין הזכאות לקבלת ההטבות 
האמורות; תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו באישור שר האוצר, ולעניין סוג ההטבות 
שיינתנו - גם באישור השר שההטבה היא בתחום האחריות של משרדו, והכל באישור 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת "

תקנות ראשונות לפי סעיף 13א)א1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו 2 תקנות ראשונות
לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך חמישה חודשים מיום 

פרסומו של חוק זה או עד יום כ"ד בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010(, לפי המוקדם 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                   
                           ראש הממשלה והשר לענייני גמלאים

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                       
יושב ראש הכנסת                      

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 316, מיום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(, עמ' 148 

ס"ח התש"ן, עמ' 26; התש"ע, עמ' 589   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   2
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