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בחוק להגנה על עדים ,התשס"ט2008- ,1בסעיף (37א) ,במקום "בין שתי המדינות
שהתקשר בו השר בהסכמת שר המשפטים ושר החוץ" יבוא "שהתקשר בו המנהל עם
הגורם המוסמך לכך במדינה האחרת ,בידיעת השר ויושב ראש ועדת ההיגוי".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

יצחק אהרונוביץ
השר לביטחון הפנים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,763 -מיום י"ח בסיוון התשע"ג ( 27במאי  ,)2013עמ' .368
ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;98התשע"ב ,עמ' .199

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)133התשע"ג*2013-
הוספת סעיף 233א

.1

בפקודת העיריות ,1אחרי סעיף  233יבוא:
"סיוע לרשות
מקומית אחרת
במצב חירום

233א( .א) על אף האמור בסעיף  ,233שר הפנים רשאי להתיר
לעירייה לפעול מחוץ לתחומה לשם סיוע לרשות מקומית
במילוי חובה ,תפקיד או סמכות חיוניים ,והכול לפי תנאים
שקבע ,לרבות לעניין שיפוי עירייה מסייעת בנסיבות המצדיקות
זאת ,בהתקיים מצב חירום כמפורט בפסקאות ( )1או (:)2
( )1השר שוכנע כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש
או מתרחש בתחום שיפוטה של הרשות המקומית
המסתייעת אירוע אסון המוני ,כהגדרתו בפקודת
המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-;2
( )2הוכרז לגבי שטח שבתחום הרשות המקומית
המסתייעת מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק
ההתגוננות האזרחית ,התשי"א.1951-
(ב) שר הפנים יתיר לעירייה לפעול כאמור בסעיף קטן (א)
לאחר התייעצות עם יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת ,ובלבד שנוכח כי התקיימו שני אלה:
( )1בשל נסיבות מצב החירום לפי סעיף קטן (א)( )1או
( ,)2הרשות המקומית המסתייעת אינה מסוגלת לספק
לתושביה שירות חיוני או שמתן השירות נפגע באופן
מהותי;
( )2פעילות העירייה המסייעת מחוץ לתחומה לא
תפגע באופן מהותי במילוי חובותיה לפי כל דין או
בשירותים שהיא מספקת לתושביה.

*
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התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,686 -מיום ט"ו באייר התשע"ב ( 7במאי  ,)2012עמ' .831
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשע"ב ,עמ' .614
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

ספר החוקים  ,2406ל' באב התשע"ג6.8.2013 ,

כאמור בסעיף קטן (א),
לפעול (א),
בסעיף קטן
לעירייה
כאמור
הפנים
לפעול
לעירייהשר
הפנים התיר
(ג)
(ג) התיר שר
הפנים והגנת הסביבה
הסביבה
לוועדת
והגנת
האפשרי
בהקדםהפנים
האפשריכךלוועדת
יודיע על כך בהקדםיודיע על
של הכנסת.
של הכנסת.
(ד)

בסעיף זה ( -ד)

בסעיף זה -

ששר הפנים התיר לה
התיר לה
עירייה
הפנים
מסייעת" -
עירייה ששר
"עירייה
"עירייה מסייעת" -
זה;אחרת לפי סעיף זה;
מקומית
לפי סעיף
לרשות
אחרת
לסייע
לסייע לרשות מקומית
רשות מקומית שקיבלה
שקיבלה
מסתייעת" -
רשות מקומית
מקומית
מסתייעת" -
"רשות מקומית "רשות
מסייעת לפי סעיף זה".
מעירייה זה".
סיועלפי סעיף
סיוע מעירייה מסייעת
"233א ",213".",יבוא "233א.",תיקון פקודת
תיקון פקודת
34א ,אחרי
בסעיףיבוא
אחרי",213",3
המקומיות
בסעיף 34א,
המועצות
המקומיות,3
המועצות בפקודת
בפקודת .2
.2
המועצות המקומיות
המקומיות
 מס' 65 -מס' 65

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
3

גדעון סער
שר הפנים

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"ב ,עמ' .506

חוק חופשה שנתית (תיקון מס'  ,)12התשע"ג*2013-
בתוספת ,אחרי פרט  1יבוא:
פרט  1יבוא:
התשי"א1951-,1
בתוספת ,אחרי
שנתית,
התשי"א1951-,1
בחוק חופשה
התוספתחופשה.1שנתית,
תיקון בחוק
.1

תיקון התוספת

מועדחג השבועות; מועד
המצות);
פסח (חג
(חגשביעי
הפסח;
הפסח;זבח
חגקורבן
פסח;יום
"1א 	.יום קורבן זבח"1א	.
השבועות;
שלחג
המצות);
חגפסח
פסח;של
שביעי
אלה ,במועדים שבהם
 כלשמיני עצרת
שמיני חג
הכיפורים;
השביעי; יום
החודש
שבהם
במועדים
הסוכות; אלה,
עצרת  -כל
הסוכות;
הכיפורים; חג
החודש השביעי; יום
השומרונית".העדה השומרונית".
נחגגים על ידי בני
הם העדה
הם נחגגים על ידי בני
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1

נ פ תל י ב נ ט
שר הכלכלה

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג ( 30ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,510מיום כ"ה בתמוז התשע"ג ( 3ביולי  ,)2013עמ' .39ס"ח התשי"א ,עמ'  ;234התש"ע ,עמ' .510

חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) ,התשע"ג*2013-
בדצמבר 11ג -
31(,)2017תיקון סעיף
תיקון סעיף 11ג
,)2017
התשע"ח
בדצמבר
התשע"חי"ג(31בטבת
זה עד יום
בטבת
י"גחוק
יוםשל
תחילתו
שמיוםזה עד
של חוק
בתקופה
שמיום תחילתו
בתקופה.1 -
.1
הוראת שעה
הוראת שעה
הניקיון,כך:התשמ"ד1984- ,1כך:
התשמ"ד1984-,1
לחוק שמירת
הניקיון,
סעיף 11ג
שמירת
לחוק את
יקראו את סעיף 11גיקראו

()1

*
1

יקראו(":א)" ואחריו יקראו:
ואחריו יסומן
בפסקה ()2
בסעיף קטן
האמור"(א)"
(ב) ,יסומן
בפסקה ()2
בסעיף קטן (ב))1(,האמור

התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג ( 31ביולי  ;)2013הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,774 -מיום ט"ז בתמוז התשע"ג ( 24ביוני  ,)2013עמ' .960
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשע"א ,עמ' .1203

ספר החוקים  ,2406ל' באב התשע"ג6.8.2013 ,
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