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 חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשם״ז-ד200*

 ן, מטרתו של חוק זה להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה

 ומניעת מפגעים, ובכלל זה שריפה בלתי מבוקרת, וצמצום ההטמנה של צמיגים באתרי

 פסולת,

 מטרות

 הגדרות 2. בחוק זה

 ״אתר לסילוק פסולת״ - מקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת;

 ״בית עסק״ - מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברים בו צמיגים משומשים,
 לרבות מקום המשמש למכירת צמיגים כאמור, החלפתם או אחסונם ומקום

 המשמש לתיקון תקרים;

 ״בעל בית עסק״ - כל אחד מאלה:

 (1) המנהל את בית העסק;

 (2) המחזיק של בית העסק;

 (3) בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלת בית העסק או לניהולו

 או לעיסוק בעסק, או מי שעליו מוטלת חובה לקבל היתר או רישיון כאמור;

 (4) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית העסק;

 ״הממונה״ - מי שהשר הסמיכו להיות ממונה לענין חוק זה לפי סעיף 5;

 ״השר״ - השר להגנת הסביבה;

 ״יבואן״ - מי שמייבא צמיגים, לרבות מי שמייבא רכב מנועי, ולמעט יחיד המייבא
 צמיגים או רכב מנועי לשימוש עצמי;

 ״יצרן״ - מי שעוסק בייצור צמיגים;

 ״מיחזור״ - כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ׳׳ג-993וי;

 ״סילוק״ - חיתוך צמיג לארבעה חלקים לפחות ופינויו לאתר לסילוק פסולת המוסדר
 לפי כל דין;

 ״צמיג״ - חישוק עשוי גומי לגלגלי רכב מנועי וגרור;

 ״רכב מנועי״, ״גרור״ - כהגדרתם לפי פקודת התעבורה2,

 יעדי סילוק ^ (א) יצרן ויבואן, למעט יבואן רכב מנועי, יפעלו לסילוק ולמיחזור של צמיגים משומשים

 לפי הוראות סעיף 7, בשיעורים כמפורט להלן ובכפוף להוראות סעיפים קטנים(ב) ו־(ג),

 מסך משקלם של כל הצמיגים ששיווקו בישראל במהלך התקופות המפורטות להלן:

ור צמיגים  ומיחז

 (1) סילוק או מיחזור של 50% לפחות בכל שנה - עד יום חי בתמוז התשס״ט

 (30 ביוני 2009);

 (2) סילוק או מיחזור של 70% לפחות בכל שנה - עד יום כ״ח בסיון התשע״א

 (30 ביוני 2011);

נואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ום די בשבט התשס״ז (23 בי  התקבל בכנסת בי

ו (21 בדצמבר 2005), עמי 178. ם כ׳ בכסלו התשס״ ו  חוק הכנסת — 114, מי

 ס״ח התשנ״ג, עמי 116.

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.  דיני מדי
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 (3) מיחזור של 50% לפחות וסילוק של עד 35% בכל שנה - עד יום יי בתמוז

 התשע״ב(30 ביוני 2012);

 (4) מיחזור של 85% לפחות בכל שנה - החל ביום י״א בתמוז התשע״ב(ו ביולי

,(2012 

 (ב) לענין יבואן רכב מנועי, יעמדו יעדי הסילוק והמיחזור על 30% מהיעדים כמפורט

 בסעיף קטן (א), בהתאם לתקופות האמורות בו,

ו יעדי הסילוק והמיחזור, לגבי  (ג) לענין יבואן המייבא צמיגים שלא לשם מסחר, יהי

 צמיגים שבהם השתמש לראשונה בכל שנה, כמפורט בסעיף קטן (א), בהתאם לתקופות

 האמורות בו,

 ^ (א) החל ביום כ״ג בתמוז התשע״ג(ו ביולי 2013), לא יטמין אדם צמיגים שלמים, איסור הטמנה

 חתוכים או גרוסים באתר לסילוק פסולת או בכל מקום אחר,

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה הממונה רשאי לאשר, בכתב, הטמנת תוצרי

 לוואי של תהליך מיחזור צמיגים או שימוש בצמיגים גרוסים כתשתית באתר לסילוק

 פסולת,

נה י ממו ו נ  ^ השר ימנה, מבין עובדי המדינה שבמשרדו, ממונה לענין חוק זה, מי

וח ו בות די  ^ (א) יצרן או יבואן ידווח לממונה, אחת לשנה, ולא יאוחר מתום שישים ימים לאחר חו

 סיום השנה שלגביה מוגש הדיווח, על -

 (1) מספר הצמיגים ששיווק בישראל בשנה שקדמה למועד הדיווח, ומשקלם;

 (2) מספר הצמיגים שאסף, סילק ומיחזר, בשנה שקדמה למועד הדיווח, ומשקלם,

 ועל הדרכים שבהן פעל לסילוקם ולמיחזורם של הצמיגים;

 לענין סעיף קטן זה, רשאי הממונה להורות, בהודעה בכתב, על האופן שבו יחושב יחס

 ההמרה בין משקל הצמיגים למספרם,

 (ב) יבואן המייבא צמיגים שלא לשם מסחר, ידווח כאמור בסעיף קטן (א) על מספר

 הצמיגים שבהם השתמש לראשונה בשנה שקדמה למועד הדיווח, ועל משקלם,

 (ג) דיווחים כאמור בסעיף זה יוגשו כשהם מאושרים בידי רואה חשבון,

י צמיגים ו נ  ^ (א) בעל בית עסק יפנה צמיגים משומשים מבית העסק; הפינוי ייעשה באחת פי
ת י ב מ ם י ש מ ו ש  מהדרכים האלה: מ

 עסק

 (1) העברה ליצרן או ליבואן או למי מטעמם;

 (2) העברה למפעל למיחזור או לחידוש של צמיגים בישראל;

 (3) העברה ליצואן לצורך שימוש חוזר במדינה אחרת;

 (4) העברה למחסן צמיגים המורשה על פי כל דין;

 (5) מכירה ללקוחות פרטיים לצורך שימוש חוזר;

 (6) העברה לאתר לסילוק פסולת או לתחנת מעבר המורשים על פי כל דין,

 ובלבד שהעברה לאתר לסילוק פסולת לא תתבצע לאחר יום כ״ג בתמוז התשע״ג

 (1 ביולי 2013); לענין זה, ״תחנת מעבר״ - מיתקן נייח וקבוע שנעשים בו העברה

 של פסולת במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת אשפה,

 לכלי קיבול אחר, או מיון של פסולת לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר,
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 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה ליתן לבעל בית עסק היתר, בכתב,

 לפינוי צמיגים בדרך שאינה מנויה באותו סעיף קטן, בהתאם למטרות חוק זה, לענין

 מסוים או בדרך כלל; היתר כאמור יפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד

 להגנת הסביבה,

 (ג) פינוי צמיגים משומשים מבית עסק כאמור בסעיף קטן (א)(1), על ידי יצרן או יבואן

 או מי מטעמם, יהיה בשיעורים המפורטים בסעיף 3 מסך כל הצמיגים ששיווק היצרן

 או היבואן לאותו בית עסק במהלך התקופות המפורטות באותו סעיף, בתוך פרק זמן

 סביר, בלא תמורה ובלא תשלום,

 (ד) העברת צמיגים משומשים על ידי בעל בית עסק, כאמור בסעיף קטן (א)(1), תהיה

 בלא תמורה ובלא תשלום,

 ^ (א) צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם,

 עד למועד פינוים, באחת מהדרכים האלה:

 (1) קירוי אזור אחסון הצמיגים;

 (2) כיסוי הצמיגים;

 (3) אחסון הצמיגים כשהם חתוכים לארבעה חלקים לפחות,

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה ליתן לבעל בית עסק היתר, בכתב,

 לאחסון צמיגים בדרך שאינה מנויה באותו סעיף קטן, בהתאם למטרות חוק זה, לענין

 מסוים או בדרך כלל; היתר כאמור יפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד

 להגנת הסביבה,

 ^ (א) יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של הענינים הכלולים בחובות הדיווח לפי

 סעיף 6,

 (ב) בעל בית עסק ינהל רישום מלא ומפורט של המקומות שאליהם פונו הצמיגים לפי

 סעיף 7, לרבות מספר הצמיגים שפונו לכל מקום ומשקלם,

 (ג) הממונה או מי מטעמו יהיה רשאי לעיין ברישומים כאמור בסעיף זה ולקבל העתק

 נכון מהם,

 (א) השר רשאי להסמיך עובד ציבור כמפקח לענין חוק זה; לענין זה, ״עובד

 ציבור״ - עובד המדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-31959,

 או עובד רשות מקומית,

 (ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא בהתקיים שני אלה:

 (1) משטרת ישראל לא הודיעה, בתוך 45 ימים ממועד קבלת פרטי המועמד, כי היא

 מתנגדת למינויו כמפקח מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

 (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים,

^ (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאים הממונה או המפקח - ! 

 (1) לדרוש מכל יצרן, יבואן או בעל בית עסק, וכן מכל עובד המועסק על ידי

 מי מהם, ואם הם תאגיד - מכל נושא משרה בהם, להזדהות, למסור לממונה

 או למפקח, לפי הענין, ידיעה או מסמך, ולברר עמו עובדות הנוגעות לעסק של

 היצרן, היבואן או בעל בית העסק; בפסקה זו, ״מסמך״ - לרבות פלט כהגדרתו

 בחוק המחשבים, התשנ״ה-41995;

 אחסון צמיגים

ם בבית  משומשי

 עסק

ן ו עי  רישום ו

 הסמכת מפקחים 10

ות מפקח י  סמכו

 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 ס״ח התשנ״ה, עמי 366.
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 (2) להיכנס למקום שבו מתנהל עסקו של יצרן או יבואן או לבית עסק, בכל עת

 סבירה ובלבד שלא ייכנס -

 (א) למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;

 (ב) למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון, אלא אם כן בידו אישור

 כניסה למקום כאמור מאת שר הביטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה, וכל

 עוד לא מתרחשים באותו מקום ובעת כניסת הממונה או מפקח פעילות

 מבצעית או פעילות עוינת; לענין פסקה זו, ״מערכת הביטחון״ - צבא

 הגנה לישראל, משרד הביטחון ויחידות סמך של משרד הביטחון,

 (ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין

 משטרה לפי סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)5, וכן סמכות של שוטר

 לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו־24(א)(1) לפקודת סדר הדין

 הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-61969; הוראות החיקוקים האמורים

 יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים, הנעשים בידי מפקח, כאילו נעשו בידי קצין

 משטרה או שוטר, לפי הענין, בשינויים המחויבים,

י םכספ צו ^ (א) לא עמד יצרן או יבואן ביעדי הסילוק או המיחזור האמורים בסעיף 3, רשאי עי 2 

 הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסך 2,000 שקלים חדשים, בשל כל טון צמיגים

 שלא סולק או מוחזר בהתאם ליעדים אלה; הסכום האמור יעודכן ב־1 בינואר של

 כל שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה, הידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה

 שקדמה לה,

 (ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו

 עיצום כספי בסך מחצית מהקנס הקבוע בשל עבירה לפי סעיף 15(א):

 (1) לא הגיש דיווח לפי הוראות סעיף 6;

 (2) לא ניהל רישום לפי הוראות סעיף 9,

צום ^ (א) עיצום כספי ישולם, לפי דרישת הממונה, בכתב, בתוך שלושים ימים מיום קבלת דרישת עי 3 
מ ו ל ש ת י ו פ ס  הדרישה לתשלומו; הדרישה תוצא לאחר שהממונה הודיע למי שאליו נועדה הדרישה כ

 על הכוונה להוציאה ונתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו,

 (ב) עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו ואם הוגשה

 עתירה ובית המשפט הדן בעתירה הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן

 ביום מתן ההחלטה בעתירה,

 (ג) לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, הפרשי הצמדה

 וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א- 71961 עד לתשלומו(בסעיף

 זה - הפרשי הצמדה וריבית),

 (ד) אין בהגשת עתירה על דרישה לתשלום עיצום כספי, כדי לעכב את תשלום

 העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או הורה בית המשפט אחרת,

 (ה) התקבלה העתירה על דרישה לתשלום עיצום כספי לאחר ששולם, יוחזר העיצום

 הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו,

 (ו) אין בתשלום עיצום כספי כדי לפטור מקיום חובה לפי חוק זה,

 5 חוקי א״י, כרך א׳, עמי(ע) 439, (א) 467.

נת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284. ני מדי  6 די

 7 ס״ח התשכ״א, עמי 192.
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 (א) אין בהוראות סעיף 12 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאמור

 בסעיף 15, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת,

 (ב) הוגש נגד אדם כתב אישום בעבירה לפי סעיף 15, לא יחויב בשלה בתשלום

 עיצום כספי, ואם שילם, יוחזר לו סכום העיצום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום

 תשלומו ועד יום החזרתו,

 (א) העושה אחד מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז-

 81977 (בחוק זה - חוק העונשין), ואם נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס

 האמור:

 (1) מבצע הטמנה בניגוד להוראות סעיף 4;

 (2) לא מגיש דיווח לפי הוראות סעיף 6;

 (3) מפנה צמיגים משומשים מבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף

 7(א) או (ב);

 (4) מאחסן צמיגים משומשים בבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף

 8(א) או (ב);

 (5) לא מנהל רישום לפי הוראות סעיף 9(א) או (ב);

 (6) לא מאפשר לממונה או למי מטעמו לעיין ברישום לפי הוראות סעיף 9(ג),

 (ב) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של

 עשרה אחוזים מסכום הקנס כאמור בסעיף קטן (א), לכל יום שבו נמשכת העבירה,

 (ג) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט ליתן צו עשה,

 צו אל תעשה וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, והכל כדי למנוע,

 להפסיק או לצמצם את העבירה,

 (ד) אין בתשלום קנס שהוטל לפי סעיף זה כדי לפטור מקיום חובה לפי חוק זה,

 (א) מעביד ונושא משרה בתאגיד חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע

 עבירה לפי חוק זה בידי עובד מעובדיו, התאגיד או עובד מעובדי התאגיד, לפי הענין;

 המפר הוראה זו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, ״נושא

 משרה בתאגיד״ - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר

 בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה, וכן דירקטור למעט

 לענין עבירה לפי סעיף 15(א)(3),

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 15 בידי עובד, תאגיד או עובד מעובדי התאגיד, חזקה

 היא כי המעביד, או נושא המשרה בתאגיד, לפי הענין, הפר את חובתו לפי סעיף

 קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו,

 פקיד מכס יעכב שחרור צמיגים מרשות המכס, אם הודיע לו הממונה כי יבואן, למעט

 יבואן רכב מנועי, לא קיים את חובותיו לפי חוק זה או כי מתנהל בענינו של יבואן

 כאמור הליך שיפוטי לפי סעיף 15 או לפי פרט 32(2) לתוספת הראשונה בחוק בתי

 משפט לענינים מינהליים, התש״ס-92000,

 השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של

 הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות לענין -

ות 14,  שמירת אחרי
 פלילית

,15 

,16 

,17 

,18 

ן נשי  עו

ד ות מעבי  אחרי

ושא משרה נ  ו

 בתאגיד

 שחרור צמיגים

 מהמכס

ע ותקנות צו  בי

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 ס״ח התש״ס, עמי 90.
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 (1) נושאים נוספים שיש לכלול בדיווח לפי סעיף 6, וכן את אופן הדיווח;

 (2) הגבלות ותנאים על הדרכים לפינוי צמיגים משומשים מבית עסק, המפורטות

 בסעיף 7;

 (3) הפקדת ערבות לשם הבטחת קיומן של חובות לפי חוק זה; תקנות לפי פסקה זו

 יותקנו בהסכמת שר האוצר,

וח השר ו ^ השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה, על יעדי הסילוק די 9 

 והמיחזור שהושגו בשנה שקדמה למועד הדיווח, והוועדה תקיים דיון בנושא,

 תחולה על 20, חוק זה יחול גם על המדינה,

נה  המדי

 תיקון חוק בתי

 משפט לענינים

ם - י נהלי  מי

 מסי 26

 1^ בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ס-102000, בתוספת הראשונה -

 (1) בפרט 23, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) החלטת ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז-2007",״;

 (2) בפרט 32, אחרי פסקה (1) יבוא:

 ״(2) החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז-

 2007",״

 22, תחילתו של חוק זה ביום ט״ו בתמוז התשס״ז(1 ביולי 2007). תחילה

רא ן עז למרט גדעו ד או ו ה  א
 ראש הממשלה השר להגנת הסביבה

ק י צ י ה א ק דלי י צ י ה א  דלי
 ממלאת מקום נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

1 ס״ח התש״ס, עמי 90; התשס״ז, עמי 64. 0 

1 ס״ח התשס״ז, עמי 96. 1 

 חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשם״ז-ד200*

 ^ בחוק זה - הגדרות

 ״המועצה״ - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;

 ״הרשות״ - הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה שהוקמה לפי הוראות חוק זה;

 ״השר״ - שר המדע התרבות והספורט;

 ״מורשת יהדות בוכרה״ - לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת
 יהדות בוכרה,

ום ד׳ בשבט התשס״ז (23 בינואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  התקבל בכנסת בי

ולי 2005), עמ׳ 258. ז התשס״ה (27 בי ם כ׳ בתמו ו  חוק הכנסת — 94, מי
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 2, מוקמת בזה הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה,

 ^ (א) הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:

 (1) הנצחת מורשת יהדות בוכרה והנחלתה לדורות הבאים;

 (2) מחקר ותיעוד של מורשת יהדות בוכרה,

 (ב) לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין השאר, לייעץ בנוגע

 לפעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון כנסים ואירועים, לקדם, בתיאום עם

 מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר אחרים, מחקרים אקדמיים ולקדם

 הוצאה לאור של פרסומים וספרים; בחוק זה, ״מוסד מוכר״ - כמשמעותו בחוק המועצה

 להשכלה גבוהה, התשי״ח-11958,

 4, הרשות היא תאגיד,

 ^ הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-21958 [נוסח משולב],

 6, לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:

 (1) נציג משרד המדע התרבות והספורט, מבין עובדי המשרד;

 (2) נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו;

 (3) נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו;

 (4) שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות

 בוכרה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;

 (5) שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התאטרון, המחול או האמנות של

 מורשת יהדות בוכרה, בהתייעצות עם המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות

 והאמנות, התשס״ג-32002 (להלן - חוק התרבות והאמנות);

 (6) שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות בוכרה;

 (7) שני נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה או בעלי זיקה לתחום;

 (8) נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס״ו-42005 (להלן - חוק בית

 התפוצות),

 7, לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או

 נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה,

 8, השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים

 בפסקאות (4) עד (7) שבסעיף 6,

 9, אלה תפקידי המועצה:

 (1) לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;

 (2) לאשר את תקציב הרשות;

 (3) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל ביצוע קווי פעולתה,

 10, חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת

 כהונה רצופה נוספת אחת,

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 191.

 2 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 3 ס״ח התשס״ג, עמי 64.

 4 ס״ח התשס״ו, עמי 90.

 הקמת הרשות

ת  מטרות הרשו

ותיה י  וסמכו

ד ת - תאגי  הרשו

ת -  הרשו

 גוף מבוקר

עצה  המו

י חבר ו נ  סייג למי

עצה  מו

ושב ראש  י

עצה  המו

עצה  תפקידי המו

 תקופת כהונה
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^ (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: פקיעת כהונה ! 

 (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

 (2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;

 (3) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה;

 (4) נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(א);

 (5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

 (6) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7,

 (ב) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או

 נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד

 למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה

 חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין

 ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר,

 (ג) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר

 בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות

 שקיימה המועצה בשנה אחת,

 (ד) התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום

 תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי

 סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו,

^ (א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או סדרי עבודת 2 
ה צ ע ו מ  ממלא מקומו הקבוע, ה

 (ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות

 שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה, או לממלא מקומו הקבוע אם הוא מנהל את

 הישיבה, קול נוסף,

 (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו

 לפי חוק זה,

^ (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות, מנהל הרשות 3 

 (ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה,

נת המנהל ^ (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית כהו 4 

 לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת,

 (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

 (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

 (3) הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי

 לכהן כמנהל הרשות;

 (4) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל

 חבריה בשל כך שאינו ממלא את תפקידו כראוי,
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 (ג) הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין

 הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו,

 ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו

 הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר,

 קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה

 מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו,

 (א) לא יתמנה ולא יכהן כמנהל או כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או

 בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל או כחבר המועצה, לפי הענין, לבין

 ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו,

 (ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא

 הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו

 כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל

 במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה,

 (ג) נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד

 ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה,

 (ד) בסעיף זה -

 ״ענין אישי״ - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו
 מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות,

 בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

 ״קרוב״ - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה,

 המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון

 אישור המועצה, השר ושר האוצר,

 המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות לפי חוק זה ויגישו לשר, באישור

 המועצה,

 שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות

 בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות

 המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה,

 השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות

 לביצועו,

 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות יד יצחק בן-צבי לפי חוק יד יצחק בן-צבי,

 התשכ״ט-51969, המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות ובית התפוצות

 לפי חוק בית התפוצות,

 תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו,

,15 

,16 

,17 

,18 

,19 

,20 

,21 

,22 

 תוקף פעולות

 ניגוד ענינים

ת  תקציב הרשו

 דין וחשבון שנתי

 גמול

ע ותקנות צו  בי

ות י  שמירת סמכו

 תחילה

ר י תמי ל ו  י
 ממלאת מקום

 שר המדע התרבות והספורט

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ק י צ י ה א  דלי
 ממלאת מקום נשיא המדינה

 ס״ח התשכ״ט, עמי 192.
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 הגדרות

ת  מטרות הרשו

ותיה י  וסמכו

 חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשם״ז-ד200*

 ^ בחוק זה -

 ״המועצה״ - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;

 ״הרשות״ - הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב שהוקמה לפי הוראות חוק זה;

 ״השר״ - שר המדע התרבות והספורט;

 ״מורשת יהדות לוב״ - לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת
 יהדות לוב,

 2, מוקמת בזה הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, הקמת הרשות

 3, (א) הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:

 (1) הנצחת מורשת יהדות לוב והנחלתה לדורות הבאים;

 (2) מחקר ותיעוד של מורשת יהדות לוב,

 (ב) לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין השאר, לייעץ בנוגע

 לפעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון כנסים ואירועים, לקדם, בתיאום עם

 מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר אחרים, מחקרים אקדמיים ולקדם

 הוצאה לאור של פרסומים וספרים; בחוק זה, ״מוסד מוכר״ - כמשמעותו בחוק המועצה

 להשכלה גבוהה, התשי״ח-11958,

ת - תאגיד  4, הרשות היא תאגיד, הרשו

ת -  5, הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-21958 [נוסח משולב], הרשו
 גוף מבוקר

עצה  6, לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה: המו

 (1) נציג משרד המדע התרבות והספורט, מבין עובדי המשרד;

 (2) נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו;

 (3) נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו;

 (4) שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות

 לוב, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;

 (5) שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התאטרון, המחול או האמנות של

 מורשת יהדות לוב, בהתייעצות עם המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות

 והאמנות, התשס״ג-32002 (להלן - חוק התרבות והאמנות);

 (6) שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות לוב;

 (7) שני נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות לוב או בעלי זיקה לתחום;

 (8) נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס״ו-42005 (להלן - חוק בית

 התפוצות),

ום די בשבט התשס״ז (23 בינואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  * התקבל בכנסת בי

ולי 2005), עמי 261. ז התשס״ה (27 בי ם כ׳ בתמו ו  חוק הכנסת — 94, מי

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 191.

 2 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 3 ס״ח התשס״ג, עמי 64.

 4 ס״ח התשס״ו, עמי 90.
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, ושב ראש 8  י
עצה  המו

, עצה 9  תפקידי המו

נה 10  תקופת כהו

נה 11  פקיעת כהו

ר 7, לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או ב י ח ו נ י מ ג ל י י  ס

ה נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, צ ע ו  מ

 השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים

 בפסקאות (4) עד (7) שבסעיף 6,

 אלה תפקידי המועצה:

 (1) לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;

 (2) לאשר את תקציב הרשות;

 (3) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל ביצוע קווי פעולתה,

 חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת

 כהונה רצופה נוספת אחת,

 (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

 (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

 (2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;

 (3) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה;

 (4) נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(א);

 (5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

 (6) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7,

 (ב) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או

 נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד

 למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה

 חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין

 ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר,

 (ג) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר

 בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות

 שקיימה המועצה בשנה אחת,

 (ד) התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום

 תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי

 סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו,

^ (א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או 2 

 ממלא מקומו הקבוע,

 (ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות

 שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה, או לממלא מקומו הקבוע אם הוא מנהל את

 הישיבה, קול נוסף,

 (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו

 לפי חוק זה,

^ (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות, ת 3  מנהל הרשו

 (ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה,

 סדרי עבודת

עצה  המו
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ל ה נ מ ת ה נ ו ה , (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית כ ו 4 

 לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת,

 (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

 (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

 (3) הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי

 לכהן כמנהל הרשות;

 (4) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל

 חבריה בשל כך שאינו ממלא את תפקידו כראוי,

 (ג) הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין

 הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו,

 ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו

 הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר,

^ קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה תוקף פעולות 5 

 מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו,

 16, (א) לא יתמנה ולא יכהן כמנהל או כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או ניגוד ענינים

 בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל או כחבר המועצה, לפי הענין, לבין

 ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו,

 (ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא

 הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו

 כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל

 במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה,

 (ג) נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד

 ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה,

 (ד) בסעיף זה -

 ״ענין אישי״ - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו

 מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות

 לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

 ״קרוב״ - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר

 המועצה,

 17, המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון תקציב הרשות

 אישור המועצה, השר ושר האוצר,

 18, המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות לפי חוק זה ויגישו לשר, באישור דין וחשבון שנתי

 המועצה,

ל ו מ  19, שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות ג

 בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות

 המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה,

ע ותקנות צו  20, השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות בי

 לביצועו,
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ת 21, אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות יד יצחק בן-צבי לפי חוק יד יצחק בן-צבי, ו י ו כ מ ת ס ר י מ  ש

 התשכ״ט-51969, המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות ובית התפוצות

 לפי חוק בית התפוצות,

ה 22, תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו, ל י ח  ת

ר י תמי ל ו למרט י ד או ו ה  א
 ראש הממשלה ממלאת מקום

 שר המדע התרבות והספורט

ק י צ י ה א ק דלי י צ י ה א  דלי
 ממלאת מקום נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 ס״ח התשכ״ט, עמי 192.

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 92 - הוראת שעה), התשם״ז-ד200*

 הוספת סעיף ן, בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו' (להלן - החוק), אחרי סעיף

ת 225 יבוא: א ר ו ה - א 2 2 5 
 שעה

 ״תשלום גמלת 225א, (א) בסעיף זה -

 סיעוד לידי

 הזכאי במסגרת ״אזור ניסוי״ - אזור שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן(ו);

נית ו  תכנית ניסי

ה ״בן משפחה״ - הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות, וכן בן זוגו וילדו ע ת ש א ר ו - ה

 של כל אחד מהם;

 ״מטפל״ - מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר,
 ומתקיימים בו כל אלה:

 (ו) הוא אינו בן משפחה של הזכאי לגמלת סיעוד;

 (2) הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו

 בסעיף 324ב;

 ״תכנית ניסיונית״ - תכנית המלווה במחקר, שעורך המוסד לפי
 סעיף זה, לבחינת דרך חלופית למתן גמלת סיעוד;

 ״תקופת הניסיון״ - תקופה של 24 חודשים שתחילתה ביום ט״ו
 בסיון התשס״ז(ו ביוני 2007),

 (ב) על אף הוראות סעיף 225(ב) ו־(ג), בתקופת הניסיון

 תשולם גמלת סיעוד לידי זכאי לגמלה כאמור שמתקיימים בו

 התנאים המפורטים להלן, אם בחר בכך, וזאת במסגרת התכנית

 הניסיונית:

 (ו) הוא מתגורר באזור ניסוי;

נואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  * התקבל בכנסת ביום די בשבט התשס״ז (23 בי

ם כ״ו באדר אי התשס״ה (7 במרס 2005), עמי 570. ו  חוק הממשלה — 164, מי

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 210; התשס״ז, עמי 92.
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 (2) הוא זכאי לגמלת סיעוד לפי הוראות סעיף 224(א)(1א)

 ו־(2);

 (3) ניתנים לו, או לבן משפחתו המתגורר עמו, שירותי

 סיעוד בידי מטפל, ברוב שעות היממה, לפחות שישה ימים

 בשבוע;

 (4) הוא, אדם המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף

 304 או מי שמונה כמקבל גמלה כאמור, הגישו למוסד

 בקשה לקבלת גמלה לפי הוראות סעיף זה, בטופס שעליו

 הורה המוסד,

 (ג) על אף הוראות סעיף 224, גמלת סיעוד המשולמת לפי

 הוראות סעיף זה תהיה בשיעור כמפורט להלן:

 (1) בשנה הראשונה של תקופת הניסיון - לגבי מי

 שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(1א) - 120%

 מקצבת יחיד מלאה, ולגבי מי שזכאי לגמלה לפי סעיף

 224(א)(2) - 135% מקצבת יחיד מלאה;

 (2) בשנה השניה של תקופת הניסיון - בשיעור מקצבת

 יחיד מלאה כפי שיקבע השר בצו, בהתייעצות עם שר

 האוצר, ובלבד שלא יפחת מהשיעורים הנקובים בפסקה (1),

 (ד) הוועדה המקומית המקצועית והמוסד רשאים לקבוע אם

 המטפל כשיר ומתאים לטפל בזכאי לגמלה, בהתחשב בצרכיו,

 וכן אם היקף שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי בפועל בידי

 המטפל ורמתם, עונים על צורכי הזכאי; קבעו הוועדה המקומית

 המקצועית או המוסד כי המטפל אינו כשיר או אינו מתאים

 לטפל בזכאי או כי שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי אינם עונים

 על צרכיו, רשאי המוסד לשלול מהזכאי את תשלום הגמלה

 לפי הוראות סעיף זה,

 (ה) זכאי לגמלת סיעוד, בין אם הוא מקבל גמלת סיעוד לפי

 הוראות סעיף זה ובין אם לאו, ימסור למוסד כל מידע הדרוש

 למוסד לשם יישום התכנית הניסיונית ועריכת המחקר כאמור

 בסעיף זה; מי שהגיע אליו מידע לפי הוראות סעיף זה ישמרנו

 בסוד, לא יעביר אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא

 לצורך יישום התכנית הניסיונית ועריכת המחקר כאמור, או אם

 הותר הדבר לפי כל דין אחר,

 (ו) הוראות סעיף זה יחולו באזור שקבע השר, ובלבד שמספר

 האזורים שייקבעו לא יעלה על ארבעה,״

למרט ד או ו ה  א
 שר הרווחה

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ק י צ י ה א  דלי
 ממלאת מקום נשיא המדינה

 ספר החוקים 2080, י״ג בשבט התשס״ז, 1.2.2007 109



 המחיר 5.84 שקלים חדשים ISSN 2832—0334 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפים הממשלתי


