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 חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשם״ז-2007*

 הגדרות ן, בחוק זה -

 ״בנין להשכרה״ - בנין, למעט חלק מבנין, שמתקיימים בו כל אלה:

 (ן) הוא מבנה של קבע;

 (2) התכנית החלה עליו מייעדת אותו למגורים;

 (3) יש בו לפחות שש עשרה דירות בארבע קומות לפחות, שהשטח העיקרי

 הממוצע שלהן אינו עולה על 100 מ״ר;

 (4) בנייתו הסתיימה אחרי יום יי בטבת התשס״ז (31 בדצמבר 2006); לענין זה,

 יראו את המועד שבו התקבל אישור להספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון

 לבנין, לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, כמועד סיום הבניה;

 (5) 70% לפחות מהדירות בו מושכרות למגורים, ובשאר הדירות לא נעשה

 שימוש שאינו השכרה כאמור;

 ״דירה״ - כהגדרתה בסעיף ן לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות),

;  התשנ״ב-992ןן

 ״הכנסה״ - כהגדרתה בפקודה, לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין;

 ״השכרה״, לענין דירה בבנין להשכרה - השכרה על פי חוזה שכירות שלפיו דמי

 השכירות, לרבות חלק מהם, אינם ניתנים להיוון, והם משולמים בתשלומים

 עתיים, לתקופות קצובות שכל אחת מהן אינה עולה על שנה, למעט השכרה

 כמפורט להלן:

 (ן) השכרה לקרוב;

 (2) השכרה למשרד לקליטת העליה או למי מטעמו, לצורך אכלוסם של עולים;

 (3) השכרה למשרד הבינוי והשיכון או למי מטעמו, לצורך אכלוסם של זכאים

 על פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון;

 ״זכויות״, בבנין להשכרה - זכות בעלות, זכות חכירה לדורות, או זכות חוזית לקבל

 אחת מהזכויות האמורות;

 ״זכות במקרקעין״, ״יום מכירה״, ״יום רכישה״, ״מכירה״, ״מס שבח״, ״מקרקעין״ -

 כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין;

 ״חברה״, ״מדד״, ״מנהל״, ״תושב ישראל״ - כהגדרתם בפקודה;

 ״חברה בעלת בנין להשכרה״ - חברה שהיא בעלת מלוא הזכויות בבנין להשכרה,

 שמתקיימים בה כל אלה:

 (ן) היא תושבת ישראל;

 (2) היא אינה חברת בית כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה, חברה משפחתית

 כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה או חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64אן(א)

 לפקודה;

 ״חוק התכנון והבניה״ - חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-21965;

ום בי בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  ״ התקבל בכנסת בי

ם י״ח בשבט התשס״ז (6 בפברואר 2007), עמי 240. ו  חוק הממשלה — 281, מי

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 102.

 2 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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;  ״חוק לעידוד השקעות הון״ - חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-959ונ

;  ״חוק מיסוי מקרקעין״ - חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשב״ג-963ו4

 ״חלק השבח הריאלי מהמועד הקובע״ - החלק מהשבח הריאלי שיחסו לכלל השבח

 הריאלי הוא ביחס שבין התקופה שמהמועד הקובע עד ליום המכירה לבין

 התקופה שמיום הרכישה עד ליום המכירה;

 ״המועד הקובע״ - המאוחר מבין אלה:

 (ו) יום י״א בטבת התשס״ז (ו בינואר 2007);

 (2) יום רכישת הזכות במקרקעין;

 (3) המועד שבו התקבל היתר בניה, לפי חוק התכנון והבניה, לבניית הבנין

 להשכרה, ולענין בנין שהיה לראשונה בנין להשכרה לאחר שחלפו למעלה משלוש

 שנים ממועד קבלת ההיתר כאמור - המועד שחל שלוש שנים לפני המועד שבו

 הבנין היה לראשונה בנין להשכרה;

 ״עסקה״, ״פנקסי המקרקעין״, ״רכוש משותף״, ״רשם״ - כמשמעותם בחוק המקרקעין,

 התשכ״ט-969ו5;

 ״הפקודה״ - פקודת מס הכנסה6;

 ״קרוב״ - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;

 ״שבח ריאלי״ - כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין;

 ״שטח עיקרי״ - שטח למטרה עיקרית, כמשמעותו לפי חוק התכנון והבניה;

 ״תכנית״ - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה;

 ״השר״ - שר הבינוי והשיכון.

 ^ חברה בעלת בנין להשכרה רשאית לבחור לפי הוראות חוק זה בהטבות הקבועות בו, שלילת הקלה או
ת פ ס ו ה נ ב ט  כולן או חלקן; בחרה כאמור, לא תוכל לחזור בה מבחירתה, ולא יחולו על כל הכנסה או ה

 הוצאה הנובעת מהבנין להשכרה הוראות פרק שניו שבחלק די לפקודה, הוראות חלק

 הי2 לפקודה והוראות פרק שביעיו לחוק לעידוד השקעות הון.

 ^ (א) שיעור הפחת שיותר בניכוי, לפי סעיף ו2 לפקודה, לחברה בעלת בנין להשכרה, פחת

 בעד בנין שהיה בשנת המס בנין להשכרה, יהיה 20%, ובלבד שהבנין יהיה בנין

 להשכרה, בידי אותה חברה, במשך תקופה כוללת של עשר שנים רצופות לפחות;

 החלה התקופה האמורה במהלך שנת המס, תהא החברה בעלת הבנין להשכרה זכאית

 באותה שנת מס לחלק יחסי מהפחת כאמור.

 (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית חברה בעלת בנין להשכרה לבחור בשיעור

 פחת נמוך יותר מהשיעור הנקוב בסעיף קטן(א), בדוח שהיא מגישה לפי סעיף ו3ו

 לפקודה בשנה הראשונה שבה הבנין היה בנין להשכרה; בחרה החברה כאמור, לא

 תוכל לחזור בה מבחירתה.

 (ג) הפסד שנוצר בשל פחת לפי סעיף זה, יראהו כהפסד לפי סעיף 28(א)

 או (ח) לפקודה, לפי בחירת החברה בעלת הבנין להשכרה.

 3 ס״ח התשי״ט, עמי 234.

 4 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.

 5 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.
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 (ד) הותר לחברה בעלת בנין להשכרה פחת לפי הוראות סעיף קטן (א) או (ב), והבנין

 לא היה בנין להשכרה, בידי אותה חברה, במשך עשר שנים רצופות לפחות, ייווסף

 להכנסתה של החברה בשנה הראשונה שבה חדל הבנין להיות בנין להשכרה (בסעיף

 קטן זה - שנת ההפרה), ההפרש שבין הפחת שנוכה לפי סעיף קטן (א) או (ב), לפי

 הענין, לבין הפחת שהיה ניתן לניכוי אילולא בחרה החברה בהטבה לפי סעיף זה,

 כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני תום שנת ההפרה ומחולק במדד שפורסם

 לאחרונה לפני תום השנה שבה נוכה הפחת, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

, (א) במכירת זכות במקרקעין, במקרקעין שהם בנין להשכרה, תהא החברה בעלת  פטור ממס שבח 4

 הבנין להשכרה פטורה ממס השבח החל על חלק השבח הריאלי מהמועד הקובע,

 ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 (ו) זכויותיה של החברה נמכרו במלואן;

 (2) הבנין להשכרה נמכר בשלמותו;

 (3) המכירה אינה לקרוב;

 (4) הבנין היה בנין להשכרה, בידי החברה המוכרת, במשך עשר שנים רצופות

 לפחות;

 (5) הרוכשת היא חברה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בפסקאות (ו)

 ו־(2) להגדרה ״חברה בעלת בנין להשכרה״, והיא התחייבה שהבנין ימשיך ויהיה

 בנין להשכרה, בידיה, למשך תקופה נוספת (בסעיף זה - התקופה הנוספת), כך

 שהתקופה הכוללת שבה הבנין יהיה בנין להשכרה בידי החברה המוכרת ובידיה,

 תהא 25 שנים רצופות.

 (ב) (ו) ניתן פטור לפי הוראות סעיף קטן (א) לחברה המוכרת, והבנין לא היה בנין

 להשכרה בידי החברה הרוכשת במשך כל התקופה הנוספת, תהא החברה

 הרוכשת חייבת בתשלום המס שהיתה חייבת בו החברה המוכרת אילולא

 הופטרה ממנו לפי סעיף קטן (א), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של

 4% מתום שנת המס שבה ניתן הפטור; ואולם בשל כל שנה שבה הבנין היה

 בנין להשכרה בידי החברה הרוכשת, יופחת המס בסכום המתקבל מהכפלתו

 בשיעור תקופת ההשכרה בפועל; לענין זה, ״שיעור תקופת ההשכרה בפועל״ -

 היחס שבין התקופה שבה הבנין היה בנין להשכרה, בידי החברה הרוכשת, לבין

 התקופה הנוספת, או שיעור של 0%ו, לפי הגבוה מביניהם.

 (2) הודעה על חיוב במס לפי פסקה (ו) יראוה כהודעת שומה כמשמעותה

 בסעיף 86 לחוק מיסוי מקרקעין, ויחולו על החיוב הוראות הפרק השמיני לחוק

 האמור ופקודת המסים (גביה)7.

 (ג) המנהל יתנה את מתן הפטור לפי הוראות סעיף קטן (א) במתן ערובות מאת החברה

 הרוכשת, לתשלום המס שהופטרה ממנו החברה המוכרת והפרשי ההצמדה והריבית,

 כאמור בסעיף קטן (ב).

ם ^ המנהל רשאי להתנות את מתן ההטבות המפורטות בסעיפים 3 ו־4 בהמצאת אישור רי שו  דרישת אי

ת מאת רואה חשבון לכך שנתקיימו התנאים הקבועים בהם, וכן רשאי הוא לקבוע את ו ע ד ו ה  ו

 אופן מתן ההודעה על בחירה בהטבות לפי הסעיפים האמורים, את המועדים למתן

 הודעה כאמור ואת כללי הדיווח המהווים תנאי למתן ההטבות.

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. ני מדי  6 די

 7 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי(ע) 1374, (א) 1399.
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ו זכויותיה של חברה בעלת בנין להשכרה, בבניו להשכרה, רשומות בפנקסי רישום הערה או  6, (א) הי
דעה  . . מסירת הו

 המקרקעין, יחולו הוראות אלה: כתנאי להטבות

 (1) החברה לא תהא זכאית להטבות לפי חוק זה אלא אם כן נרשמה הערה

 בפנקסי המקרקעין, לבקשת החברה ובאישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך,

 לגבי הבנין כולו או לגבי כל דירה בו, לפי הענין, בדבר היותו של הבנין, בנין

 להשכרה;

 (2) נרשמה הערה כאמור בפסקה (1), לא תירשם בפנקסי המקרקעין עסקה

 בזכויות החברה בבנין להשכרה, אלא אם כן הומצא לרשם אישור לביצוע

 העסקה מאת השר או מי שהוא הסמיכו לכך,

ו זכויותיה של חברה בעלת בנין להשכרה, בבנין להשכרה, רשומות בפנקסי  (ב) לא הי

 המקרקעין, והבנין בנוי על מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל8,

 יחולו הוראות אלה:

 (1) החברה לא תהא זכאית להטבות לפי חוק זה אלא אם כן מסרה למינהל

 מקרקעי ישראל הודעה, באישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך, בדבר היותו של

 הבנין, בנין להשכרה;

 (2) נמסרה הודעה כאמור בפסקה (1), לא יאשר מינהל מקרקעי ישראל את

 העברת זכויותיה של החברה בבנין להשכרה, כולן או חלקן, אלא אם כן הומצא לו

 אישור לביצוע ההעברה מאת השר או מי שהוא הסמיכו לכך, ולא יאשר את רישום

 הזכויות בפנקסי המקרקעין אלא אם כן תירשם הערה כאמור בסעיף קטן(א),

 (ג) ביטול או שינוי של הערה כאמור בסעיף קטן(א) או של הודעה כאמור בסעיף

 קטן (ב), לא ייעשה אלא באישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך,

 ^ בלי לגרוע מהוראות כל דין, חברה בעלת בנין להשכרה אחראית לניהולו ולאחזקתו חובת ניהול
ה ק ז ח א  התקינה של הרכוש המשותף של הבנין להשכרה; אין להתנות על הוראת סעיף זה, ו

 אלא לטובת שוכר דירה בבנין להשכרה; לענין זה, ״אחזקה תקינה״ - שמירה על מצבו

 של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר

 מכן על ידי החברה בעלת בנין להשכרה או בהסכמתה,

ע ותקנות צו  ^ (א) השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין בי

 הנוגע לביצועו,

 (ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר:

 (1) אזורים שבהם השטח העיקרי הממוצע של דירות בבנין להשכרה יעלה על

 100 מ״ר ואת השטח העיקרי הממוצע בכל אזור שקבע;

 (2) הגבלות על דמי השכירות המרביים שחברה בעלת בנין להשכרה רשאית

 לגבות משוכר דירה, לרבות הגבלות על העלאת דמי השכירות, ויכול שהגבלות

 כאמור יחולו באזורים מסוימים שקבע;

 (3) הוראות בדבר שיעור הפיצויים המוסכמים שייקבעו בחוזה שכירות בין

 חברה בעלת בנין להשכרה לשוכר דירה, ושחברה כאמור תהא חייבת בהם בשל

 הפרת הוראות סעיף 7;

 ס״ח התש״ך, עמי 56.
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 (4) הוראות בדבר סיוע מאת המדינה בדמי שכירות שעל שוכר דירה בבנין

 להשכרה, הזכאי לסיוע כאמור על פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון, לשלם לחברה

 בעלת בנין להשכרה, בתנאים, בדרך ובשיעורים שיקבע; תקנות לפי פסקה זו

 יותקנו גם בהסכמת שר האוצר,

 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) -

 (1) שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות סעיפים 2 עד 5 והוא רשאי להתקין

 תקנות בכל ענין הנוגע לביצועם;

 (2) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין אגרות בשל רישום הערות בפנקסי

 המקרקעין לפי סעיף 6, שינוין וביטולן,

ר שטרית למרט מאי ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שר הבינוי והשיכון

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

 חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשם״ז-2007*

 הגדרות ן, בחוק זה -

 ״חבר חוץ״ - חבר המוסד שאינו תושב ישראל במועד מינויו;

 ״חבר יועץ״ - כמשמעותו בסעיף 10;

 ״חבר כבוד״ - כמשמעותו בסעיף 9(א);

 ״מוסד להשכלה גבוהה״ - כמשמעותו כחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-

 1958ן;

 ״מינהלה״ - כמשמעותה בסעיף 13;

 ״מליאת המוסד״ - כמשמעותה בסעיף 5;

 ״מנהל כללי״ - המנהל הכללי שמונה לפי סעיף 17;

 ״נשיא המוסד״ - נשיא המוסד שמונה לפי סעיף ןן;

 ״השר״ - שר המדע התרבות והספורט,

 הקמת המוסד 2, מוקם בזה מוסד עליון למדע ולחקר הלשון הערבית בישראל (בחוק זה - המוסד);

 המוסד הוא אקדמיה ללשון ושמו ייקבע על ידיו,

 תפקידי המוסד ^ תפקידי המוסד -

 (ן) חקר הלשון הערבית לתקופותיה ולענפיה;

ום בי בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  * התקבל בכנסת בי

נואר 2007), עמי 32. ם כ״ו בטבת התשס״ז (16 בי ו  חוק הכנסת — 127, מי

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 191.
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 (2) עיסוק בתחומי המינוח, הדקדוק, אוצר המילים, ההגייה, התעתיק והכתיב

 של הלשון הערבית, לרבות חידושי לשון והתאמה לעידן הטכנולוגיה והמחשוב

 המתקדם;

 (3) עריכת מילונים כלליים ומיוחדים;

 (4) חקר הלשון בתרבות הערבית, לרבות בתחומי הספרות והשירה;

 (5) קיום קשרים וחילופי מידע עם האקדמיה ללשון העברית ועם מוסדות לחקר

 הלשון הערבית והעברית בארץ ובעולם;

יעוץ  (6) שיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם מוסדות להשכלה גבוהה ומתן י

 בתחומי פעילותו;

 (7) פרסום כתבים ומחקרים ועריכת כנסים בתחומי פעילותו,

 ^ המוסד הוא תאגיד, המוסד - תאגיד

 ^ למוסד תהיה מליאה, שתורכב מכלל חבריו, למעט חברים יועצים וחברי כבוד, ומתוכה מוסדות

 תיבחר המינהלה, וכן יהיה לו מנהל כללי,

 6, (א) מספר חברי המוסד לא יפחת מ-15 ולא יעלה על 23; חברים במוסד שמלאו הרכב המוסד

 להם 75 שנים לא יבואו במניין זה; לא יותר מעשרה אחוזים מהחברים הבאים במניין

 לפי סעיף זה (בחוק זה - חברים הבאים במניין) יכולים להיות חברי חוץ,

 (ב) הממשלה תמנה את 15 החברים הראשונים של המוסד, לפי המלצת השר לאחר

 שהתייעץ עם נציגי מוסדות להשכלה גבוהה ועם נציגי גופים ציבוריים העוסקים

 במדע ובחקר הלשון הערבית; הודעה על הרכב המוסד ועל כל מינוי נוסף של חברים

 בו תפורסם ברשומות,

 (ג) בתום שנה אחת למינוי 15 החברים הראשונים, תמנה מליאת המוסד, בכל שנה,

 לא יותר משני חברים נוספים עד שיגיע מספר החברים ל-23; כן תמנה מליאת המוסד

 חבר חדש כל אימת שיתפנה מקומו של חבר מכל סיבה שהיא,

 (ד) שני שלישים לפחות מהחברים הבאים במניין יהיו מקרב האוכלוסיה הערבית,

 (ה) בהרכב מליאת המוסד יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ובכל מקרה

ו לפחות רבע בני כל אחד משני המינים,  בין החברים הבאים במניין יהי

 7, חברי המוסד מתמנים לכל ימי חייהם, אך מליאת המוסד רשאית לראות את מקומו של חברות במוסד
ה ת ק ס פ ה  חבר כמקום שנתפנה ולמנות אחר במקומו בהתקיים אחד מאלה: ו

 (1) החבר לא השתתף בישיבות המוסד במשך שנה או במשך חמש ישיבות רצופות,

 או שידוע מראש שלא יוכל להשתתף בהן, וזאת בלא סיבה מוצדקת;

 (2) החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי

 לשמש כחבר המוסד;

 (3) החבר חדל להיות תושב ישראל ולא מונה כחבר חוץ,

 ^ תוקפו של דיון במליאת המוסד לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה, או תוקף פעולות

 מחמת פגם שחל במינויו,

 ^ (א) מליאת המוסד רשאית למנות חברי כבוד, מבין חברי המוסד ומבין שאינם חבריו, חברי כבוד

 ובלבד שמספרם לא יעלה על מחצית ממספר החברים הבאים במניין,
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 (ב) נתמנה חבר המוסד לחבר כבוד, רשאית מליאת המוסד למנות חבר אחר במקומו,

 מליאת המוסד רשאית למנות חברים יועצים, שהם מומחים בתחום הלשון והספרות

 הערבית, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש ממספר החברים הבאים במניין,

 חברי מליאת המוסד ימנו מביניהם את נשיא המוסד ואת סגנו,

 (א) מליאת המוסד תתכנס לפחות חמש פעמים בשנה; נשיא המוסד יזמן את ישיבות

 מליאת המוסד, יקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן וינהל אותן,

 (ב) לישיבות מליאת המוסד יוזמנו גם החברים היועצים וחברי הכבוד, ואולם

 לחברים היועצים ולחברי הכבוד לא תהא זכות הצבעה,

 (ג) המניין החוקי בישיבות מליאת המוסד הם רוב החברים הבאים במניין,

 עניני המוסד יתנהלו על ידי מינהלה שחבריה יהיו נשיא המוסד, אשר יהיה גם יושב

 ראש המינהלה, סגנו, שיכהן גם כממלא מקומו, וארבעה חברים נוספים שתבחר מליאת

 המוסד מבין חבריה,

 תפקידי המינהלה -

 (1) להתוות את קווי הפעולה של המוסד ואת תכניותיו בהתאם למדיניות הכללית

 שקבעה מליאת המוסד ולפקח על ביצועם בידי המנהל הכללי;

 (2) לאשר את תקציב המוסד שהוכן על ידי המנהל הכללי ולהביאו לאישור מליאת

 המוסד;

 (3) לדון בדוחות שהמבקר הפנימי של המוסד יגיש לה, לקבוע מסקנות ולהביאן לפני

 מליאת המוסד,

 חברי המינהלה יתמנו לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם מחדש לשתי

 תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור,

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

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות למליאת המוסד;

 (2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי

 לשמש כחבר המינהלה,

 (ב) מליאת המוסד רשאית להעביר את חבר המינהלה מכהונתו לפני תום תקופת

 כהונתו אם נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו,

 (א) מליאת המוסד תמנה מנהל כללי למוסד, לפי הצעת המינהלה לאחר שקיימה

 הליך לאיתור מועמדים,

 (ב) המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש

 לתקופות כהונה נוספות כאמור,

 תפקידי המנהל הכללי -

 (1) ניהול המוסד;

 (2) יישום ההחלטות של מליאת המוסד ושל המינהלה;

 (3) הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציב שנתי והבאתם לאישור המינהלה ומליאת

 המוסד;

ם 10, עצי ו  חברים י

, 1 א המוסד וסגנו 1  נשי

 סדרי עבודת 12
 מליאת המוסד

 מינהלה 13,

נהלה 14  תפקידי המי

נה 15  תקופת כהו

, 1 נה 6  פקיעת כהו

 מנהל כללי 17,

 תפקידי המנהל 18
 הכללי
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 (4) דיווח למינהלה על פעולות המוסד,

^ המינהלה, באישור השר ושר האוצר, תקבע את תנאי העסקתו של המנהל הכללי, תנאי העסקתו של 9 
 המנהל הכללי

נת  20, המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: פקיעת כהו
 המנהל הכללי

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ולנשיא המוסד;

 (2) מליאת המוסד החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל

 חבריה;

 (3) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש

 כמנהל הכללי,

י מ י נ ר פ ק ב  21, למוסד ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, מ

 התשנ״ב-21992; המבקר הפנימי יגיש למינהלה דוח על ממצאיו,

 22, (א) חבר מליאת המוסד או עובד המוסד (בסעיף זה - חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ניגוד ענינים

 ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין,

 במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר

 לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ

 לישיבות,

 (ב) התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא

 במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לנשיא המוסד,

 (ג) לענין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא

 בתמורה,

 (ד) בסעיף זה -

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

 או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות

 שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

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

^ מליאת המוסד תתקין תקנון ובו ייקבעו, בין השאר, הוראות בענינים אלה, ככל שלא תקנון 3 

 נקבעו בחוק זה -

 (1) הכללים שלפיהם תמנה מליאת המוסד את חברי המוסד ואת חברי הכבוד;

 (2) סדרי העבודה של המוסד וועדותיו והוראות לענין חובותיהם של חברי המוסד

 והשתתפותם בפעילויותיו;

 (3) הכללים שלפיהם יתמנו חברים יועצים ותפקידיהם;

 (4) הרכבם, אופן הקמתם, תפקידיהם וסדרי עבודתם של המינהלה ומוסדותיו

 האחרים של המוסד;

 (5) אופן ניהול ישיבותיה של מליאת המוסד, לרבות דיון בנושאים שיועלו לסדר

 היום לבקשת חבריה;

 (6) הוראות בדבר ניהולו השוטף וניהולו הכספי של המוסד,

 ס״ח התשנ״ב, עמי 198.
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 24, תקנון המוסד ובל שינוי או תיקון בו, טעונים אישורו של השר ויפורסמו ברשומות.

^ (א) השר יפרסם ברשומות את החלטות המוסד בעניני הלשון הערבית, לפחות פעם 5 

 בשנה.

 (ב) החלטות המוסד בעניני דקדוק, בתיב, מינוח או תעתיק שפורסמו באמור בסעיף

 קטן (א) יחולו על הממשלה, מחלקותיה ומוסדותיה, על בל מוסד ממוסדות המדינה,

 על הרשויות המקומיות ועל מוסדות חינוך.

 פעילות המוסד תמומן, בבפוף להוראות סעיף 27, מתקציב המדינה בפי שדרוש

 להוצאות קיומו, החזקתו וניהול מבלול פעילויותיו ומתרומות ומהבנסות שיהיו

 למוסד.

^ המנהל הבללי יבין, בבל שנה, במועד שתקבע מליאת המוסד, הצעת תקציב שנתי; 7 

 התקציב טעון אישור המינהלה, מליאת המוסד, השר ושר האוצר.

 המוסד הוא גוף מבוקר במשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ו3 [נוסח

 משולב],

 השר ממונה על ביצוע חוק זה.

 (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6(ב), ביום ב״ג בטבת התשס״ח (ו בינואר 2008)

 (בחוק זה - יום התחילה).

 (ב) עד יום התחילה תמנה הממשלה את 5ו החברים הראשונים של המוסד לפי

 הוראות סעיף 6(ב).

 (א) מימון פעילות המוסד מתקציב המדינה בשנת הבספים 2008 ייקבע בחוק

 התקציב השנתי לשנת 2008, והוראות סעיף 27 לא יחולו; לענין זה, ״חוק תקציב שנתי״

. - במשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו4

 (ב) בתוך שלושה חודשים מיום התחילה תגיש מליאת המוסד לאישור השר ושר

 האוצר הצעת תקציב לשנת הבספים 2008; עד לאישור הצעת התקציב בידי השר ושר

 האוצר רשאי המוסד להוציא בל חודש סבום השווה לחלק השנים עשר מהתקציב

 שנקבע לפי סעיף קטן (א).

ן ר התקנו  אישו
 ופרסומו

 החלטות המוסד
 ופרסומן

^ ן פעילות 6  מימו

 תקציב

 ביקורת מבקר 28
נה  המדי

צוע 29  בי

^  תחילה ותחולה 0

ראת שעה לשנת  הו
 הבספים 2008

אדלה י  גאלב מג
 שר המדע התרבות והספורט

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הבנסת

ק י צ י ה א  דלי
 ממלאת מקום נשיא המדינה

 3 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 4 ס״ח התשמ״ה, עמי 60.
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 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מם׳ 4), התשם״ז-2007*

מא ף9ו  ן, בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-998ו' (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעי

 בסעיף 9ומא -

 (ו) בסעיף קטן(ב)(ו)(א), בכל מקום, המילה ״רשוי״ - תימחק, והמילים ״כהגדרתם

 בחוק המהנדסים והאדריכלים״ - יימחקו;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״הנדסאי״ יבוא ״הנדסאי, של אדריכל רשום שאינו אדריכל

 רשוי או של מהנדס רשום שאינו מהנדס רשוי,״;

 (3) בסעיף קטן (ד)(ו), במקום ״הנדסאי״ יבוא ״הנדסאי, או אדריכל רשום שאינו

 אדריכל רשוי או מהנדס רשום שאינו מהנדס רשוי״;

 (4) בסעיף קטן(ו) -

 (א) לפני ההגדרה ״פנקס המהנדסים והאדריכלים״ ו״פנקס ההנדסאים

 והטכנאים״, ״המועצה״ יבוא:

 ״״אדריכל רשוי״, ״מהנדס רשוי״ - מי שקיבל רישיון אדריכל או רישיון

 מהנדס, לפי הענין, לפי סעיף וו(א) לחוק המהנדסים והאדריכלים;״;

 (ב) במקום ההגדרה ״הרשם״ יבוא:

 ״״הרשם״ - אחד מאלה, לפי הענין:

 (ו) לענין מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה שהוא אדריכל או

 מהנדס - הרשם כמשמעותו בסעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים;

 (2) לענין מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה שהוא הנדסאי

- עובד של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה שהוא בעל השכלה

 אקדמית ושהמנהל הכללי של אותו משרד הסמיכו לענין זה;

 (3) לענין מורשה לנגישות השירות - עובד של משרד התעשיה

 המסחר והתעסוקה שהוא בעל השכלה אקדמית ושהמנהל הכללי של

 אותו משרד הסמיכו לענין זה,״

ו א מ ו 9 ף י ע ן ס ו ק י  ^ בסעיף 9ומאו(א) לחוק העיקרי - ת

 (ו) בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים ״ובו מדורים נפרדים״ - תימחק;

 (2) בסעיף קטן (ג)(ו)(א), בכל מקום, המילה ״רשוי״ - תימחק,

 ^ בסעיף 9ומא5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 9ומא5

 (ו) במקום כותרת השוליים יבוא ״תקנות לענין תחומי עיסוק ואגרות״;

 (2) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו, במקום ״להגדיר״ יבוא ״לקבוע״;

 (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, לאחר התייעצות עם הנציב,

 ובאישור הוועדה, לקבוע אגרות כמפורט להלן:

ום בי בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  * התקבל בכנסת בי

ם י״ז באדר התשס״ז (7 במרס 2007), עמי 278. ו  חוק הממשלה — 286, מי

 1 ס״ח התשנ״ח, עמי 152; התשס״ו, עמי 280.
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 (1) אגרה בעד בחינות לפי סעיפים 19מא(ב)(2) ו־19מא1(ג)(2);

 (2) אגרה בעד רישום כמורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה לפי

 סעיף 19מא(א) או כמורשה לנגישות השירות לפי סעיף 19מא1(א);

 (3) אגרה תקופתית שעל כל אחד מהמורשים כאמור בפסקה (2) לשלם

 והמועד לתשלומה, וכן תוספת אגרה והפרשי הצמדה שיש לשלמם אם

 האגרה כאמור לא שולמה במועד,״

 בסעיף 19סח לחוק העיקרי, אחרי פסקה(6) יבוא:

 ״(7) שר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן י״א, למעט

 סעיף 19מב,״

 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מסי 2), התשס״ה-22005, בסעיף 21 -

 (1) בסעיף קטן (א) -

 (א) ההגדרה ״התקופה הקובעת״ - תימחק;

 (ב) בהגדרה ״הרשם״, במקום ״19מא(1)״ יבוא ״19מא(ו)״;

 (2) בסעיף קטן (ג) -

 (א) ברישה, במקום ״בתקופה הקובעת״ יבוא ״בתקופה שתחילתה ביום כ״ג

 בטבת התש״ס (1 בינואר 2000) וסיומה ביום ט״ו בסיון התשס״ז (1 ביוני 2007)״;

 (ב) בפסקה (1), בסופה יבוא ״או שהוא הנדסאי כאמור בסעיף 19מא(ב)(1)(ב)״;

 (3) בסעיף קטן (ד), ברישה, במקום ״בתקופה הקובעת״ יבוא ״בתקופה שתחילתה ביום

 כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000) וסיומה ביום י״ט בתשרי התשס״ח (1 באוקטובר

 2007)״;

 (4) בסעיף קטן (ה) -

 (א) בפסקה (3), לפני ״יחול לגביו״ יבוא ״לענין מי שרשום בפנקס המיוחד במדור

 של נגישות למבנים, תשתיות וסביבה -״ ובמקום ״מא(ב)(2)״ יבוא ״19מא(ב)(2)״;

 (ב) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) יחולו לגביו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין ובשינויים

 המחויבים:

 (א) לענין מי שרשום בפנקס המיוחד במדור של נגישות למבנים,

 תשתיות וסביבה והוא אדריכל או מהנדס - הוראות סעיפים 19 מא2(א)

 עד(ג), 19מא3(א) ו־19מא4;

 (ב) לענין מי שרשום בפנקס המיוחד במדור של נגישות למבנים,

 תשתיות וסביבה ושאינו אדריכל או מהנדס ולענין מי שרשום בפנקס

 המיוחד במדור של נגישות לשירות - הוראות סעיפים 19מא2(ד),

 19מא3 ו־19מא4,״;

 (5) בסעיף קטן (ו), במקום ״שנה מיום תחילתו של חוק זה״ יבוא ״30 הימים שלאחר

 תום התקופה האמורה בסעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי הענין״;

 תיקון סעיף19סח 4

ן 5, ו י ו  תיקון חוק שו
ות לאנשים י כו  ז

ן קו  עם מוגבלות(תי
 מסי 2)

 ס״ח התשס״ה, עמי 288.
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 (6) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

 ״(ז) שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות

 של הכנסת, רשאי לקבוע לענין סעיף זה אגרות כמפורט להלן:

 (1) אגרה בעד בחינת הניסיון והמומחיות כאמור בסעיף קטן (ג)(2);

 (2) אגרה בעד בחינות לפי סעיף 19מא1(ג)(2) שנקבעו למי שמבקש

 להירשם בפנקס המיוחד לפי סעיף קטן (ד)(2) וכן אגרה בעד בחינת הניסיון

 והמומחיות כאמור באותו סעיף קטן;

 (3) אגרה בעד רישום בפנקס המיוחד;

 (4) אגרה תקופתית שעל מי שרשום בפנקס המיוחד לשלם והמועד

 לתשלומה וכן תוספת אגרה והפרשי הצמדה שיש לשלמם אם האגרה

 התקופתית לא שולמה במועד,״

י ש ו י ה י ל למרט א ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שר התעשיה המסחר והתעסוקה

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

 חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מם׳ 9), התשם״ז-2007*

 בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-11991, אחרי סעיף 3 יבוא: הוספת סעיף3א

 ״צו הגנה 3א, (א) בקשה למתן צו הגנה מפני קטין תוגש לבית המשפט לעניני

ן משפחה בלבד, י ט י ק נ פ  מ

 (ב) על בקשה שהגיש בן משפחה יחולו הוראות אלה:

 (1) בית המשפט יפנה את המבקש ואת הקטין (בסעיף קטן זה

- הצדדים) ליחידת הסיוע שבבית המשפט;

 (2) יחידת הסיוע תודיע לבית המשפט אם הגיעו הצדדים

 להסכמה בדבר הסדר הסכסוך ואת המלצותיה בענין;

 (3) לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה, תודיע יחידת הסיוע לקטין

 על זכותו להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיון כאמור בפסקה (4),

 בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי, התשל״ב-21972, זולת

 אם בחר הקטין להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו;

,  ו

ום ב׳ בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  התקבל בכנסת בי

ם י״ח בשבט התשס״ז (6 בפברואר 2007), עמי 46. ו  חוק הכנסת — 130, מי

 ס״ח התשנ״א, עמי 138; התשס״ד, עמי 398.

 ס״ח התשל״ב, עמי 95.
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 (4) ראה בית המשפט, לאחר ששקל את נסיבות הענין ואת

 טובת הקטין נושא הבקשה, כי יש צורך לתת צו הגנה, רשאי

 הוא, לאחר שנתן לקטין הזדמנות להשמיע את עמדתו לפניו,

 לתת צו הגנה; ואולם לא ייתן בית המשפט צו לפי סעיף 2(א)(1),

 אלא לאחר שקיבל תסקיר בכתב מפקיד סעד כמשמעותו

 בסעיף 3, ובלבד שנמצא סידור חוץ ביתי הולם לקטין.

 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3א לחוק הנוער

 (טיפול והשגחה), התש״ך-31960.״

ע 2, בחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב-41972, בתוספת, אחרי פרט 2 יבוא: ו  תיקון חוק הסי
 המשפטי - מסי 7

 ״3. לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו לפי הוראות סעיף 3א לחוק

 למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-51991, בכל הנוגע -

 (א) לייצוג בהליך לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיפים 3 ו־4 לא יחולו;

 (ב) לייצוג בערעור על החלטה לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיף 3 לא

 יחול.״

דמן אל פרי י  דנ
 שר המשפטים

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 התש״ך, עמי 52.

 ס״ח התשל״ב, עמי 95; התשס״ז, עמי 5.

 ס״ח התשנ״א, עמי 138.

 חוק השיפוט הצבאי(תיקון מם׳ 56), התשם״ז-2007*

 תיקון סעיף544 ן, בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-955ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 544(1), אחרי

 ״בזמן היותו חייל״ יבוא ״או מיועד לשירות ביטחון״.

 תיקון סעיף 545 2, בסעיף 545(א) לחוק העיקרי, אחרי ״מי שחדל מלהיות חייל,״ יבוא ״מיועד לשירות ביטחון״,

 תיקון סעיף 548 ^ בסעיף 548 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (8) יבוא:

 ״(9) קבילה על החלטה בנושא הערכתו, דירוגו או מיונו של מיועד לשירות ביטחון,

 למעט קבילה לגבי פגם שנפל בהליך ההערכה, הדירוג או המיון.״

דמן אל פרי י למרט דנ ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

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

ום ב׳ בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  * התקבל בכנסת בי

ם י׳ בשבט התשס״ז (29 בינואר 2007), עמי 42. ו  חוק הכנסת — 129, מי

, עמי 243.  1 ס״ח התשט״ו, עמי 171; התשס״ו
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 חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון מם׳ 2), התשם״ז-2007*

 ^ בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס״ג-12003 (להלן - החוק תיקון סעיף1

 העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה ״מפקד האזור״, המילים ״מפקד כוחות צבא הגנה לישראל

 בחבל עזה או״ - יימחקו.

 ^ בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי ״לתושב אזור״ יבוא ״או לאזרח או לתושב של מדינה תיקון סעיף 2

 המנויה בתוספת״ ובמקום ״לתושב כאמור״ יבוא ״לתושב אזור״.

 ^ אחרי סעיף 3א לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 3א1

ן 3א1. (א) על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים, מטעמים ו י ש י ר ר ו ת י ה  ״

^ הומניטריים מיוחדים, בהמלצת ועדה מקצועית שמינה לענין זה ^ מ 1 ^ 

ם (בסעיף זה - הוועדה) - חדי ו  מי

 (1) לתת רישיון לישיבת ארעי בישראל לתושב אזור

 או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת, שבן

 משפחתו שוהה כדין בישראל;

 (2) לאשר בקשה למתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד

 האזור, לתושב אזור שבן משפחתו שוהה כדין בישראל.

 (ב) שר הפנים רשאי להחליט על הקמת כמה ועדות לענין סעיף

 זה, שהרכבן יהיה כאמור בסעיף קטן (ג).

 (ג) הרכב הוועדה יהיה -

 (1) מי שכשיר להתמנות לשופט בית המשפט המחוזי,

 שימנה שר הפנים והוא יהיה היושב ראש;

 (2) נציג שימנה שר הביטחון;

 (3) נציג שימנה ראש שירות הביטחון הכללי מבין עובדי

 השירות;

 (4) נציג שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו;

 (5) נציג ציבור שימנו שר המשפטים ושר הפנים.

 (ד) שר הפנים ייתן החלטה, בכתב, אם לתת רישיון או לאשר

 בקשה, לפי הענין, כאמור בסעיף קטן (א), בתוך שישה חודשים

 מיום שהומצאו לוועדה כל המסמכים הדרושים; החלטת השר

 תהיה מנומקת.

 (ה) לענין סעיף זה -

 (1) העובדה כי בן משפחתו של מבקש ההיתר או הרישיון,

 השוהה כדין בישראל, הוא בן זוגו, או כי לבני הזוג ילדים

 משותפים, לא תהווה כשלעצמה טעם הומניטרי מיוחד;

ום בי בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  התקבל בכנסת בי

ם כ״ז בכסלו התשס״ז (18 בדצמבר 2006), עמי 182. ו  חוק הממשלה — 273, מי

 ס״ח התשס״ג, עמי 544; התשס״ה, עמי 730.
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 (2) היה מבקש הרישיון תושב סוריה, ובן זוגו הוא בן

 העדה הדרוזית השוהה כדין בישראל ומתגורר בשטח רמת

 הגולן שהוחל עליו המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת

 ישראל, לפי חוק רמת הגולן, התשמ״ב-21981, רשאי שר

 הפנים לראות בכך טעם הומניטרי מיוחד.

 (ו) שר הפנים יכול לקבוע בצו, באישור הממשלה, מכסה

 שנתית מרבית של רישיונות או היתרים שיינתנו או שיאושרו

 לפי סעיף זה.

 (ז) בסעיף זה, ״בן משפחה״ - בן זוג, הורה או ילד.״

 בסעיף 3ג לחוק העיקרי, אחרי ״בישראל, לתושב אזור״ יבוא ״או לאזרח או לתושב של

 מדינה המנויה בתוספת״, ובמקום ״כי תושב האזור״ יבוא ״כי התושב או האזרח כאמור״.

 בסעיף 3ד לחוק העיקרי -

 (1) במקום הקטע החל במילים ״לא יינתן״ עד המילים ״אם קבע״ יבוא ״לא יינתן

 היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור, לפי סעיפים 3, 3א1,

 3א(2), 3ב(2) ו־(3) ו־4(2), ולא יינתן רישיון לישיבה בישראל לכל מבקש אחר שאינו

 תושב אזור, אם קבע״;

 (2) במקום ״או בן משפחתו״ יבוא ״או המבקש האחר או בן משפחתם״;

 (3) בסופו יבוא ״לענין זה, רשאי שר הפנים לקבוע כי תושב האזור או המבקש האחר

 עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל, בין השאר על סמך חוות דעת מאת גורמי

 הביטחון המוסמכים ולפיה במדינת מושבו או באזור מגוריו של תושב האזור או המבקש

 האחר מתבצעת פעילות העלולה לסכן את ביטחון מדינת ישראל או אזרחיה״.

 אחרי סעיף 3ד לחוק העיקרי יבוא:

י התוספת 3ה. הממשלה רשאית, בצו, לשנות את התוספת.״ נו  ״שי

 בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים ״עד יום״ עד המילה ״ואולם״ יבוא

 ״עד יום כ״ח בתמוז התשס״ח (31 ביולי 2008), ואולם״.

 אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת

 (סעיפים 3,2א3,1ג, 3ה)

 איראן, לבנון, סוריה, עיראק״

 שר הפנים יפרסם הודעה על דרכי הפנייה לוועדה כמשמעותה בסעיף 3א1 לחוק

 העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, בתוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

.4 

.5 

 תיקון סעיף 3ג

 תיקון סעיף 3ד

 הוספת סעיף 3ה 6

.7 

.8 

 תיקון סעיף 5

 הוספת תוספת

 פרסום הודעה 9.
 על דרכי פנייה

ועדה  לו
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 חוק מרשם האוכלוסין(תיקון מם׳ 11), התשם״ז-2007*

א 2 ף 9 י ע ת ס פ ס ו  ^ בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-11965 (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 29 יבוא: ה

י 29א. (א) על אף הוראות סעיף 29, ובלי לגרוע מהן, רשאי המנהל או ט ר ת פ ר י ס מ  ״

 מי שהוא הסמיך לכך, לבקשת גוף כמפורט להלן, למסור לו פרטי

 חיקוק רישום כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) של הסעיף האמור, למעט

 מקום הלידה והלאום, וכן תאריך פטירה (בסעיף זה - פרטי

 רישום), הדרושים לאותו גוף לצורך מילוי חובתו או תפקידו

 כאמור בפסקאות (1) או (2) לפי הענין, ביחס לכל אדם שפרטי

 רישומו התבקשו כאמור, ובלבד שאותו גוף התחייב כי לא

 יעשה שימוש בפרטי הרישום שיימסרו לו אלא למטרה שלשמה

 נמסרו:

 (1) גוף שמוטלת עליו חובה בחיקוק לאמת את פרטי

 הזיהוי של אדם עם פרטי הרישום המופיעים לגביו

 במרשם;

 (2) גוף שהוטל עליו תפקיד בחיקוק, ושביצוע

 תפקידו כאמור מצריך אותו לאמת את פרטי הזיהוי

 של אדם עם פרטי הרישום המופיעים לגביו במרשם.

 (ב) מסירת פרטי רישום לגוף כאמור בסעיף קטן (א) יכול

 שתיעשה במתן הרשאה לאותו גוף, לגישה ישירה למרשם בדרך

 של שאילתה ביחס לאדם מסוים.

 (ג) המנהל הכללי של משרד הפנים ימנה אדם בעל הכשרה

 מתאימה, שיהיה ממונה על אבטחת מידע כמשמעותו בסעיף

 17ב לחוק הגנת הפרטיות; כן ימונה אדם כאמור בכל גוף

 שנמסרים לו פרטי רישום לפי סעיף זה.

 (ד) שימוש בפרטי הרישום שנמסרו לפי סעיף זה שלא למטרה

 שלשמה נמסרו יהא עוולה לפי חוק הגנת הפרטיות.

 (ה) שימוש בפרטי הרישום שנמסרו לפי סעיף זה שלא למטרה

ו  שלשמה נמסרו, או מסירתם בניגוד להוראות סעיף זה, יהי

 עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות.

 (ו) שר הפנים רשאי להורות על הפסקת מסירתם של פרטי

 רישום לגוף לפי סעיף זה, אם נוכח כי אותו גוף השתמש בפרטי

 הרישום שלא למטרה שלשמה נמסרו לו, הפר את התחייבותו

 לפי סעיף קטן (א) או לא מילא תנאי מהתנאים שנקבעו לפי

 סעיף קטן (ז), ובלבד שנתן לגוף האמור הזדמנות להשמיע את

 טענותיו.

ום בי בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות  התקבל בכנסת בי

ולי 2005), עמי 1199. ז התשס״ה (25 בי ם י״ח בתמו ו  חוק הממשלה — 199, מי

 ס״ח התשכ״ה, עמי 270; התשס״ו, עמי 106.
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 (ז) שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים

 והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע הוראות בדבר אופן המסירה

 של פרטי רישום ותנאיה, לרבות דרכי אבטחת המידע והבקרה

 על השימוש בו, ובדבר העברת מידע לידי אדם על מסירת פרטי

 הרישום לגביו לפי סעיף זה.

 (ח) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך ינהל רשימה שתכלול את

 כל אלה, ותפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים:

 (1) גופים שנמסרו להם פרטי רישום לפי סעיף זה

 והחיקוקים שלפיהם נמסרו להם פרטי הרישום;

 (2) גופים שהורשעו בעבירה לפי סעיף קטן(ה);

 (3) גופים ששר הפנים הורה, לפי סעיף קטן(ו), להפסיק

 למסור להם פרטי רישום.

 (ט) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך יערוך רישום של מסירת

 פרטי רישום לפי סעיף זה.

 (י) על אף הוראות סעיף זה, מסירת מידע מהמרשם לגוף ציבורי

 כהגדרתו בפרק די לחוק הגנת הפרטיות, תיעשה לפי הוראות

 הפרק האמור.

 (יא) בסעיף זה -

 ״חוק הגנת הפרטיות״ - חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-

;21981 

 ״המנהל״ - מנהל מינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים.״

 הוראת מעבר 2, תקנות לפי סעיף 29א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת

 הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה;

 עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור, רשאי שר הפנים להמשיך במסירת פרטי

 הרישום כאמור באותו סעיף לגוף שקיבלם לפני תחילתו של חוק זה.
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 ס״ח התשמ״א, עמי 128.
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