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ד ו מ  ע

100 2007 ח (תיקון מסי 8), התשס״ח- תו י פי ר ו אז  חוק ערי ו

101 2007 ת (מסי 111), התשס״ח- ו י ר י ן פקודת הע  חוק לתיקו

ם עקיפים: י נ קו  תי

ת - מסי 49 ו י מ ת המקו ו צ ע ו מ  פקודת ה

1978 - מסי 6 ת (משמעת), התשל״ח- ו י מ ת המקו ו י ו ש ר  חוק ה

ך, התשס״ח-2007 101 נו ת חי סדו לות מסחרית במו ר פעי סו  חוק אי



 חוק ערי ואזורי פיתוח (תיקון מם׳ 8), התשם״ח-2007*

 תיקון סעיף 24 בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ״ח-11988, בסעיף 24, במקום ״2008״ יבוא ״2009״.

ן ו א - י בר נ ו  ר
 שר האוצר

למרט ד או ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ן פרס ו  שמע
 נשיא המדינה

ום ט׳ בטבת התשס״ח (18 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  * התקבל בכנסת בי

ון התשס״ז (30 באוקטובר 2006), עמ׳ 16 ועמ׳ 123. ם ח׳ בחשו ו  הממשלה - 260, מי

 1 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 98; התשס״ז, עמ׳ 82.

), התשם״ח-2007* ו ו  חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ ו

 תיקון סעיף 120 ^ בפקודת העיריות1 (להלן - הפקודה), בסעיף 120, אחרי פסקה (9) יבוא:

 ״(10) מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשים, ולא

 שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על

 שנה; לעניין זה, ״חוב סופי״ - חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור,

 לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת - לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה

 סופית שאינה ניתנת לערעור עוד.״

 תיקון סעיף 123א 2 . בסעיף 123א לפקודה, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ו) על מי שפסול לכהן לפי סעיף 120(10) יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג)

 ו־(ה), בשינויים אלה:

 (1) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תישלח בידי הגזבר, והוא יציין בה כי על חבר

 המועצה לשלם את חובו או להסדיר אותו, לרבות בדרך של פריסתו (בסעיף זה

- הסדרת חוב);

 (2) כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתום שישים יום מיום שנשלחה אליו

 הודעה כאמור בפסקה (1), זולת אם -

 (א) בתוך שלושים יום ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב;

 (ב) בתוך שישים יום ממועד משלוח ההודעה התקיים האמור בפסקאות

 (1) או (2) של סעיף קטן (ג);

 (3) הגזבר יודיע לממונה על תחילת השעיה ועל הפסקת כהונה של חבר

 המועצה;

 (4) הממונה יוודא את קיומן של הוראות סעיף קטן זה .״

 תיקון סעיף 123ב 3 בסעיף 123ב(ב) לפקודה, אחרי ״סעיף 123א(ה)״ יבוא ״או (ו)״ ואחרי ״סעיף 120(9)״ יבוא

 ״או (10)״.

 * התקבל בכנסת ביום ט״ז בטבת התשס״ח (25 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

ום א׳ בניסן התשס״ז (20 במרס 2007), עמ׳ 146.  הכנסת - 144, מי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197; ס״ח התשס״ח, עמ׳ 80.
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 תיקון פקודת
ת עצו  המו

ת [מסי 49] ו י מ ו ק ע  ה

 תיקון חוק
ת ו י  הרשו

ת ו מי  המקו
 (משמעת) [מסי 6]

י כי״ון ו ו  ותיקון צ

לה  תחילה וחחו

 בפקודת המועצות המקומי ות2, בסעיף 34א(מ), במקום ״סעיפים 9ב,״ יבוא ״סעיף 9ב,

̂גיופיום 120(10), 123א ו-23 1ב לעניין נפסל ות לכבונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום  ם

 חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים״.

 בחוק הרשויות המקומעת (משמעת), התשק״ח-31978, בסעיף 9, אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) עובד שדרגתו אחת מארבע הדרגות הגבוהות בדירוג שאליו הוא שייך - היה חייב

תו ממויעד י  חוב סופי בשל ארנ״נה או אספקת מים בעד שישה חודשיים, ולא שילם א

א  התשלום של חלקו האחרון שלי הבוב ובמשך תקופדז העולה; על שזנה; לעניין זה, ״חו

 סופי״ - כהגדרתו בסעיף 120(10) לפקודת העיריותל הוראות פסקה זו לא יחועו לגבי חוב

 כאמור שלא שולם בתק״פה שבה לא שילמה הרשות המקומית לעובד את שכפס״

 שר הפנים יתקן את צו ה מועצ וש המקומעת (א), התשי״א-950 51, ואת הו המועצוע

 המכומיות (מועצות אזוריות), התש י״ח-61958, בהתאם לסעיף 34א לפהודת המועצות

ך שתושיכוימים מיום פרסומו של חוק זה. ו א  המקומיות, כנוסחו בנזעיף 4 לחוקן זה, ב

 תחילתו של חוק זה היום כ״ג בטבת התשס״ח(1 בינואר 2008), והוא יחול על חוב שמועד

 התשלום של חלקו האחרון ז־!וא ממועד זה ואילך

ארי רש טשרטירתי ת  אמי

 שר הפנים

למרט ד או  אה ו
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א  דלי
 יושבת ראש הכנסת

ו ן פרס  שמע
 נשיא המדינה

6 

7 

י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256; ס״ח התשס״ח, עמ׳ 80. נ י  3 ד

 4 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 153; התשס״ז, עמ׳ 435.

שראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. י כזדינר! י נ י  ״ ד

, עמ׳ 178. א ״ י ש ת  6 ק״ת ה

.125 ׳ 9 מ , ע ח ״ י ש ת ת ה ״  6 ק

 חוק איםור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשם״ח-2007*

, בחוק זה - הגדרות  ן

 ״מוסד חינוך״ - מוסד חינוך רש מי כהגד רתו בחוק לימוד חרבה , התש״ט-11949, ובנן

 בית ספר או גן ילדים שסו מתחנכים ותלמידים באופן שיטתי, שניתן בו!חינוך גן

 ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי או חינוך מיוחד, ושחל חייליו חוק פיקוח על

 בתי ספר, התשכ״ט-21969;

 ״מפרסם״ - מי שמטעמו נעשית הפרסומת, מי שמלת: יהא אות דבר הפרסומת לפרסום וגורם

 בכך לפרסומה, מי שמפיץ פרסומת או מי שמחליט בפועל על הפרסום;

 ״עוסק״ - מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסות, כולל יצרן;

 * התקבל בכנסת ביום ט״ז בטבת התשס״ח (25 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

׳ באדר התשס״ז (28 בפברואר 2007), עמ׳ 92. ם י ו  הכנסת - 136, מי

 1 ס״ח התש״ט, עמ׳ 287

 2 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 180.
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 ״פרסומת״ - לרבות פרסום שממומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא

 הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה

 אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

 ״השר״ - שר החינוך

 פעולות אסורות 2 מנהל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע של פעולות אלה מטעם עוסק או מפרסם בשטח

 מוסד החינוך -

 (1) כניסה לשם פרסום, שיווק, קידום מכירות או הצגת מוצר או שירות מסחרי לכל

 מטרה שהיא, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

 (2) הצגת פרסומות בכל דרך;

 (3) חלוקת חומר פרסומי או מתנות, עריכת הגרלות או החתמת תלמידים על מסמכים,

 בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

 (4) שימוש בעזרי לימוד לשם פרסום או קידום מכירות;

 (5) קבלת פרטים מזהים מתלמידים, שלהם או של בני משפחתם .

 מי שהגיעו אליו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו במוסד חינוך, פרטי מידע

 על תלמידים או על בני משפחתם, לא ימסרם לעוסק או למפרסם; אין בהוראות סעיף

 זה כדי לגרוע מחובת סודיות לפי כל דין

 4 על אף האמור בסעיף 2, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיכו
 לכך, לפי פנייה של מנהל מוסד חינוך או של אדם אחר, לתת אישור מיוחד, מטעמים

 שיירשמו, לביצוע פעולה מהפעולות המנויות באותו סעיף; אישור כאמור יכול שיהא

 לעניין מסוים או באופן כללי לסוגי עניינים לתקופה שתיקבע

 ^ הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

 6 . המנהל הכללי של משרד החינוך ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת,

 מדי שנה, לא יאוחר מיום א׳ בכסלו, דין וחשבון על אישורים שניתנו לפי הוראות סעיף 4,

 בשנה שקדמה למועד הדיווח

 7 . השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי

 הפיקוח על קיום הוראותיו

 8 . תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו.

 איסור מסירה של 3־
 פרטים

חד ו ר מי שו  אי

 שמירת דינים

ח לכנסת ו ו  די

ע ותקנות צו  בי

 תחילה

ר י תמי ל ו למרט י ד או ו ה  א
 ראש הממשלה שרת החינוך

ק י צ י ה א ן פרס דלי  שמעו
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת
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