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 חוק הכניסה לישראל (תיקון מם׳ בו), התשם״ד-2004•

, בסעיף 3א -  תיקון סעיף 3א 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952זי

 (1) בסעיף קטן(ב) -

י סעיף קטן זה ת לפ ו פ ס ו נ  (א) ברישה, המיליס ׳׳ובלבד שסך תקופות ההארכה ה
 לא יעלה על שנתיים וחצי״ - יימחקו:

 (ב) בפסקת משנה (1), במקום ״שלוש השנים״ יבוא ״השנה:

רם מוסמך שאינו ו  (ג) בפסקת משנה(2), במקום הרישה עד ״חוות דעת״ יבוא ״ג

ם או בהעםקתם, נתן, י ר  מועסק ואינו בעל ענין בחברה העוסקת בתיווך עובדים ז
 לאחר שנפגש עם המטופל במקום מגוריו, חוות דעת בכתב״ ובסופה יבוא
י שקבע שר ם בפ י ר ו ש י  ״בפסקה זו, ״הגורם המוסמך״ - עובד סוציאלי בעל כ

 הפנים, רופא או אח מוסמך״:

ם האמור״ יבוא ו י ה  (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״תום שבע שנים ותשעה חודשים מ
 ״שחדל לעסוק בטיפול באותו מטופל״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: י

) על אף האמור בסעיף קטן(ג), רשאי שר הפנים להאריך רישיון לישיבת ו ג  מ
 ביקור שניתנה לעובד זר, או להעניק לעובד זר אשרה ורישיון חדשים, לתקופות
 נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, אם נתקיימו נסיבות מיוחדות וחריגות של
 תרומה של העובד הזר לכלכלה, למשק או לחברה, שקבע שר הפנים

 בהתייעצות עם שר האוצר ובהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.״

ז ר ו ם פ ה ר ב ן א ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ן י ל ב י ן ר ב ו א  משה קצב י ר
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • התקבל בבגסת ביום כ״ה בסיון התשס״ד(14 ביוני 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - ו4, מיום א׳ בניסן התשם־ד (23 במרס 2004), עמ׳ 74.

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 554; התשסיד, עמי 12ג.

 חוק הצהרת אמונימ של חברי מועצת רשות מקומית (תיקוני חקיקה),
 התשס״ד-2004*

 תיקון פקודת 1. בפקודת העיריות', אחרי סעיף 24 יבוא:
 העיריות -

 מס׳ 90 ׳הצהרת אמונים 24א. (א) עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות
 של חברי המועצה !

 יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:
א באמונה ל מ ל  ״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ו

 את שליחותי במועצה״.

 התקבל בכנסת ביום ב־ה בסיון התשס־ד (14 ביוני 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - 7 ג, מיום ח׳ באדר התשס־ד (1 במרס 2004), עמי 54.

 דיני מדינח ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197; ס״ח התשס־ד, עמי ווו.
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 (ב) חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה
 מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה,

 כל עוד לא הצהיר.

 (ג) חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה
 לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה

 שבה הוא נוכח.״

 תיקון פקודת
 המועצות

 המקומיות -
 מם׳ 35

 פקודת העיריות
 ופקודת המועצות

 המקומיות -
 תחילה

 2. בפקודת המועצות המקומיות, אחרי סעיף 35ב יבוא:

 ״הצהרת אמונים 35ג. (א) עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות
ה יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה: צ ע ו מ י ה ר ב ל ח  ש

 ״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
 את שליחותי במועצה״.

 (ב) חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה
 מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובועדותיה,

 כל עוד לא הצהיר.

 (ג) חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה
 לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה

 שבה הוא נוכח.״

 3. תחילתם של סעיף 24א לפקודת העיריות כנוסחו בסעיף 1 בחוק זה וסעיף 35ג לפקודת
 המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 2 בחוק זה, החל בבחירות לכל הרשויות המקומיות, לפי
 סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-51965, שיתקיימו במועד הראשון
 לאחר פרסומו של חוק זה(להלן - הבחירות.הכלליות); ואולם, אם התקיימו בחירות ברשות
 מקומית בתקופה שבין מועד פרסומו של חוק זה לבין מועד קיום הבחירות הכלליות, יהא
 תחילתו של סעיף 24 לפקודת העיריות או של סעיף 35ב לפקודת המועצות המקומיות, לפי

 הענין, לגבי אותה רשות מקומית, ביום קיום הבחירות ברשות המקומית.

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

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

 משה קצב
 נשיא המדינה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ם״ח התשס״ד, עמי 122.
 ס־ח התשכ״ה, עמי 248: התשם״ג, עמי 553.
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 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 61), התש0״ד-2004*

 1. בפקודת התעבורה1 (להלן - הפקודה), אחרי סעיף 68 יבוא:

 68א. (א) בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו(בסעיף זה - בעל
 הרכב), חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירה המנויה

 ־חובת פיקוח
 של בעל רכב

 התקבל בכנסת ביום כ־ה בסיון החשםיד (14 ביוני 2004): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - 39, מיום כ־ג באדר התשם־ד (16 במרס 2004), עמ׳ 63.
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ו עבודה ר ו ב ע  בתוספת השמינית בידי אדם הנוהג ברכב ברשותו והמבצע ב
ף י ע ס ר ב ו מ א  או שירות: בעל רכב המפר הוראת סעיף זה, דינו - קנס כ

 61(אץ3) לחוק העונשין, התשל״ז-977ו2.

 (ב) נעברה עבירה המנויה בתוספת השמינית בידי אדם כאמור
 בסעיף קטן(א), חזקה כי בעל הרכב הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן

״ . בתו ת חו א א ל מ  האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי ל

 אחרי התוספת השביעית לפקודה יבוא:

 ׳׳תוספת שמינית
 (סעיף 68א)

 עבירה לפי תקנה 85(אץ5) לתקנות לענין הובלת מטען ברכב מסחרי;

 עבירה לפי תקנה 168 לתקנות:
, ובלבד י ר ו ב י ב צ כ ר  עבירה לפי תקנה 308(ד) לתקנות לענין רכב מסחרי, רכב עבודה ו
ו במעמד מסר ל  שהעתק מהודעת איסור השימוש יישלח גם לבעל הרכב, אם לא נ

 מסירת הודעת איסור השימוש.״ -

ן ו ל שר א י ר ן א ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שר התחבורה

ן י ל ב י ן ר ב ו א  משה קצב ר
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 2 ס־ח התשל״ז, עמי 206.
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