חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס'  ,)5התשע"ב—*2012
הוספת סעיף 3א

בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג—1963 ,1אחרי סעיף  3יבוא:

.1

"איסור גביית
תשלום

3א.

לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות ,בעצרות עם
ובטקסי התייחדות כאמור בסעיף  ,3או באירועים אחרים לציון
יום הזיכרון ,המאורגנים על ידי משרד ממשלתי או גוף ממומן;
בסעיף זה" ,גוף ממומן" — גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם
בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה—1985 ,2מוסד ציבור הנתמך
לפי סעיף 3א לחוק האמור וכן גוף שהמדינה או רשות מקומית
משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין".

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1
2

אהוד ברק
שר הביטחון
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יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב ( 20בפברואר  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת —  ,436מיום כ"ב בטבת התשע"ב ( 17בינואר  ,)2012עמ' .90
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;72התשס"ד ,עמ' .312
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' ,)20
התשע"ב—*2012
תיקון סעיף 5ג

.1

תחילה

.2

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)1938 , ,1בסעיף 5ג(ה) ,אחרי פסקה ()8
יבוא:
"( )9מפעל מוגן ,לרבות מרכז עבודה שיקומית ,המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות,
שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו ,ובלבד שלפחות  85אחוזים מהאנשים
עם מוגבלות כאמור משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,משרד הבריאות ,משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי; לעניין פסקה
זו" ,אדם עם מוגבלות" — כהגדרתו בסעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח—1998 ,2שמלאו לו  18שנים".
תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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