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תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והוא יחול גם
על מקום חניה שהוקצה לנכה לפי כל דין במקום ציבורי ערב יום התחילה ,ולא מוצב
בו תמרור לסימון מקום חניה לנכה; לעניין זה" ,מקום ציבורי"  -כהגדרתו בסעיף 70ב2
לפקודת התעבורה כנוסחו בחוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק עובדים זרים (תיקון מס'  ,)13התשע"א2010-*
בחוק עובדים זרים ,התשנ"א1991- ,1בסעיף (6א) ,אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3לבקש משופט של בית דין אזורי לעבודה או שופט של בית משפט שלום ליתן
צו המתיר לו להיכנס למקום המנוי בפסקה ( )2המשמש למגורים או לחצרים פרטיים
של מקום כאמור; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכות הכניסה של מפקח לפי
פסקה (".)2
ב ני מ י ן ב ן – א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
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אליהו ישי
שר הפנים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,531 -מיום א' באב התש"ע ( 12ביולי  ,)2010עמ' .1262
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ע ,עמ' .488

חוק רישוי עסקים (תיקון מס'  ,)27התשע"א2010-*
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בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 4
()1

במקום כותרת השוליים יבוא "רישיון עסק ,היתר זמני והיתר מזורז";

( )2במקום "רשיון או היתר זמני" יבוא "רישיון ,היתר זמני או היתר מזורז" ובמקום
"אלא אם ברשיון או בהיתר הזמני שבידו" יבוא "אלא אם כן ברישיון ,בהיתר הזמני או
בהיתר המזורז ,שבידו".
בסעיף  5לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א)( ,)1בסופו יבוא "(בחוק זה  -רשות הרישוי המקומית);";

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "ראש הרשות המקומית" יבוא "רשות
הרישוי המקומית שבתחומה נמצא מרכז העסק".

*
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התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,436 -מיום כ"ד בסיוון התשס"ט ( 16ביוני  ,)2009עמ' .348
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התש"ע ,עמ' .644

ספר החוקים  ,2262י"א בכסלו התשע"א18.11.2010 ,

