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 חוק הנוטריונים (תיקון מס׳ 8 והוראות שעה), התשם״ב-2002*

 תיקון סעיף 2 1. בחוק הנוטריונים, התשל״ו-6ד9ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2 -

- U X K  (1) בסעיף קטן (

 (א) במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים

 לפחות בישראל;״:

 (ב) פסקת משנה (ב) - תימחק:

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) ועדת הרישיונות רשאית להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות

 בהשתלמות קצרה במתכונת שתקבע הועדה: המשתתף יישא בעלות

 השתתפותו בהשתלמות, בולה או חלקה, כפי שתקבע הועדה.״

. בסעיף 50א(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״נציג כאמור לא ישתמש בסמכויות נוטריון, K S O 2 תיקון סעיף 

 אלא לאחר שישתתף בהשתלמות קצרה, במתכונת שיקבע המנהל הכללי של משרד החוץ,

 או מי שהוא הסמיך לכך, בהתייעצות עם ועדת הרישיונות״.

) לחוק העיקרי כנוסחן X K 2 ) 2 ) תחילתן של פסקאות משנה (א) ו־(ב) של סעיף . ( א  תחילה ותחולה 3

 בסעיף 1(1) לחוק זה, ביום ביט בתשרי התשס״ו(1 בנובמבר 2005).

 (ב) תחילתם של סעיפים 2(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, ו־50א(א)

 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום א׳ בתמוז התשס״ג(ו ביולי 2003), והם יחולו על

 מי שבמם האמור ועדת הרישיונות טרם החליטה בענק בקשתו למתן רישיון נוטריון או על

 מי שביום האמור טרם נכנס לתפקידו בנציג דיפלומטי או קונסולרי, לפי הענין.

 תקופות כשירות - 4. (א) בתקופה שמיום כ״ו בחשון התשס״ג (ו בנובמבר 2002) ועד יום ה׳ בחשון

ה התשס״ד (וב באוקטובר 2003) בסעיף 2(אץ2), במקום פסקת משנה (א) יבוא: ע ת ש ו א ר ו י  ד

 ״(א) עסק במקצוע של עורך דין 14 שנים לפחות, מתוכן שבע שנים וחצי

 לפחות בישראל;״.

 (ב) בתקופה שמיום ו׳ בחשון התשסי׳ר (1 בנובמבר 2003) ועד יום כ״ח בתשרי

 התשם׳יו(31 באוקטובר ) 2005בסעיף 2(^X2), במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) עסק במקצוע של עורך דין 2 ו שנים לפחות, מתוכן שש שנים וחצי לפחות

 בישראל;״.

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר המשפטים

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א

 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

 נשיא המרינה

 נתקבל בכנסת ביום ב׳׳ח בתמוז התשס״ב (8 ביולי 2002); העעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 5107, מיום ב״ח באייר התשס״ב (7 במ»י 2002), עמי 456.

 ס״ח התשל״ו, עמ• 196; התש״ס, עמ• 83ו.
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 חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מם׳ 27), התשם״ב-2002*

 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-982וי (להלן - החוק העיקרי), בסעיף תיקון סעיף 6יב6

 6יב6(א), בפסקה (2), במקום ״לחוק והוראות פרק״ יבוא ״לחוק, הוראות, סעיף 6כה ופרק״.

. בסעיף 6בה לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6כה 2 

 (1) בפסקה (11 במקום ״1977;״ יבוא ״977 ו, ובכלל זה מישדרים שענינם אחד
 מאלה:

 (ו) הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול:

 (2) הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;

 (3) הצגת אדם או איבר מאיבריו בחפץ זמין לשימוש מיני;

 והבל כשהמישדרים המנויים בפסקאות משנה (1) עד (3) אינם, באופן מובהק,

 בעלי ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי, המצדיק, בנסיבות הענין,

 את שידורם;״;

 (2) פסקה (2א) - תימחק.

. בסעיף 6לז לחוק העיקרי, סעיף קטן(או) - בטל. תיקון סעיף 6לז 3 

 4. (א) תחילתו של חוק זה שלושים ימים מיום פרסומו. תחילה ותחולה

 (ב) על אף האמור בסעיף 101>ב) לחוק הבזק (תיקון מם־ 25), התשם״א-22001,
 הוראות סעיף 6כה(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו גם על מי שהיה בעל

 רישיון לשידורי לוויין ערב תיקונו של חוק זה.

ן י ל ב י ן ר ב ו א ן ר ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר התקשורת

ג ר ו ם ב ה ר ב ב א צ ה ק ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשס״ב(9 ביולי 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3096, מיום כ״ח באדר התשם״ב (12 במרס 2002), עמ׳ 396.

 ס״ח התשנדב, עמי 218; התשסיב, עמי 133.
 ם״ת התשס״א, עמי 530.

 תיקוני טעות*

 (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

(להלן - החוק), בסעיף 8(וץא), במקום ב-2002י ׳  1. בחוק סיווג וסימון שידורים(תיקון), התשס,
 ״אחרי״ צריך להיות ״במקום״.

 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

ג ר ו ם ב ה ר ב  א

 יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בתמוז התשס״ב (11 ביוני 2002).
 י כיח התשם״ב, עמ׳ 133.

 ספר חוקים 1858, ה׳ באב התשס״ב, 17.7.2002 483



 תיקון טעות*

 (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

 1. בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (תיקון מס׳ •ו), התשס״ב-2002י (להלן - החוק), בסעיף 8,

 במקום ״סעיף 62>ד)״ צריך להיות ״סעיף 62(7)״.

 2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.

ג ר ו ם ב ה ר ב  א

 יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ח בתמוז התשס״ב (8 ביוני 2002).
 ם״ח התשס״ב, עמי 138.

 תיקון טעות דפוס

 (לפי סעיף סוב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש׳יח-1949)'

 בחוק החברות, התשנ״ט-1999', בסעיף 69(ב) ברישה, אחרי ״הודעה על אסיפה כללית״ צריך
 להיות ״בחברה,׳.

 ט״ז בתמוז התשס״ב (26 ביוני 2002)

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 ס״ח התשנ׳׳ט, עמי 189.

 תיקון טעות דפום

 (לפי סעיף סוב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

 בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום(יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות

 ועזרה משפטית), התשס״ב-2002י, בסיפה, במקום ״התשט״ז״ צריך להיות ״התשס׳׳ז״.

 כ״ט בתמוז התשם״ב (9 ביולי 2ס20)

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר המשפטים
 י סייח התשס״ב, עמי 458.
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