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 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מם׳ 84), התשם״ח-2008*

 תיקון סעיף 70 ן, בפקודת התעבורהי (להלן - הפקודה), בסעיף 70 -

 (י) בפסקה (י), אחרי ״הולכי רגל ואחרים,״ יבוא ״לרבות לעניין צמצום זיהום

 האוויר,״;

 (2) בפסקה (5י), בסופה יבוא ״לרבות לשם צמצום זיהום האוויר״;

 (3) בפסקה (22), בסופה יבוא ״לרבות לשם צמצום זיהום האוויר״,

 הוספת סעיפים 77א 2 , אחרי סעיף 77 לפקודה יבוא:
 עד 77ה

 ״תכנית תחבורתית 77א , (א) בסעיף זה ובסעיפים 77ב עד 77ה -
 לצמצום זיהום

 האוויר ״מטרופולין״ - אזור שבו כמה רשויות מקומיות הגובלות זו

 בזו, או רשויות מקומיות סמוכות המקיימות ביניהן

יעצות  זיקה עירונית, שהשר ושר הפנים לאחר התי

ת גבולותיו בהודעה  עם השר להגנת הסביבה, קבעו א

 שפורסמה ברשומות;

 ״המפקח״ - המפקח הארצי על התעבורה;

 ״קצין משטרה״ - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה

 במטה הארצי של משטרת ישראל, או נציגם לעניין

 זה;

 ״ראש האגף״ - ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת

 הסביבה;

 ״רכב נקי״ - רכב שאינו גורם לזיהום אוויר במישרין במהלך

 פעולתו וכן רכב מסוג אחר שהשר להגנת הסביבה,

 לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת הפנים והגנת

 הסביבה של הכנסת קבע אותו לעניין זה;

 ״רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית שמספר תושביה

 הרשומים במרשם האוכלוסין עולה על 30,000;

 ״שירותי תחבורה ציבורית״ - כל אחד מאלה:

 (י) רכב ציבורי בקו שירות;

 (2) רכבת

 (ב) לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחום

ה ע צ  רשות מקומית, רשאית הרשות המקומית להכין ה

 לתכנית רב־שנתית לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה

 (בסעיף זה - הצעה לתכנית)

 (ג) הצעה לתכנית תכלול, בין השאר -

 (י) יעדים לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה

 בתחום הרשות המקומית;

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ע צ  התקבל בכנסת ביום י״ב באדר אי התשס״ח (8י בפברואר 2008); ה

 חוק הכנסת - ייי, מיום י״ח בכסלו התשס״ו (9י בדצמבר 2005), עמי 26י, עמי 36י,

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 73י; ס״ח התשס״ח, עמי 47י,
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 (2) אמצעים שבכ(ו2ו)נת הארמשצועיתםהמשקבוכמווינתתלנהקרושטולתשהםמ

 עמידה ביעדים כאמור בפסקע(י);

 (3) חוות דעת מקצועיות, ערוכות בידי מומחה, בעניין

 ההשפעה הצפויה מהפעלת התכנית על אלה:

 (א) צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה

 בתחום הרשות המקבותמחיות;ם הרשות המקומית;

ועה בדר(כבי)ם, והבתכנוללעהזהבדערלכישםי,רובתיכ  (ב) התנ

 התחבורה הציבורית ועל הבטיחות בדרעים

 בתחום הרשות המקחמית ובתחום רשויות

ה י ת ת כאמו ר ת ע  מקומיות סמוכות; ח וווי ד

 ערוכה בידי מומחהערשוהכוהאבימדהינ דמוסמתחנוהעשה;הוא מ

 (ג) נגישות באמצעות תחבור ה של עבוצות

 שונות באוכלוסיה לשותנוחותםבהאומוכסלודסריהבתלכתניחות,םבוה

 ובסביבתו ובסביבתו

 (ד) ( י) הצעה לתכנית תוכן לאחר הת״עצות עם המפקח,

 ראש האגף, המנהל הכללי של משרל הפנים, וקצין

 משטרה, בהתאם למהושרטארותה, סבעהיףת אקםטןלזהוראות סעיף ק

ר ת תמסו ר לגורמים כאמו ת המקומי ו ש ר  (2) ה

 בפסקה (י) טיוטת הצעה לתכנית, וזה ם רשאים כמסור

ת המלצותיהם לאביה בתוך־ שישים ימים ממועד  א

 המסירה; לא מסר מי מהגורמיא אות המלצותע במו עד

ית אפי ת התכנ  האמור, יראו אותו כממריץ לאשר א

 שנמסרה בטיוטת השצעה לתכנית.

 (ה) הרשות המק(הית תמסור לרשויות מקומיות גובלות

ת טיוטות ההכעה לתכנית לעיונן, והם התכנית  או סמוכות א

 נוגעת לתחום במטרנפולין - גם לעיונן רשפ הרשויות המקומיות

 הכלולות בו; רשות מקומית שנמסרה תלה טיוטת הצעה לתכנית

 רשאית, בתוך שישים ימים ממועד המםירה, למסור, בכתב,

ת הערותיה לטיוטאהת הערותיה לטיוטה  א

 (ו) לאחר חלוף המועד כאמ ור בסעימוע קטנים (ד) ועה),

ה ע צ ה ה לתכנית; ה ע צ  רשאית הרשות המקומית לגבש ה

 לתכנית וכן המלצות והערות שהתקבלו לפי הוראות תסעיפים

 הקטנים האמורים הפורסמ ו באתר האינטרנט של הרשות

 המקומית ויועמדו לעיון הציביר במשרדיה,

 (ז) כל אדם רשאי להגיש לרשות שאקומיגי זה ערות מ נומקות

 בכתב לעניין ההצעה לתכלית בתוך 45 ימים ממועד פרסומה.

 (ח) מועצת הרשות המקומית ת דון בהצהמ התכנית דבהערצע

 שהוגשו לפי סעיף קטן(ז), ואפלם המועצה רשאיות להחליט

 כי עקב מספר המעירים או מהות ההערות שהוגשו מן הראוי

 למנות נציג או נציגים מטעמה שידצי בה ערוות ויג ישו ולזה באות

 תמצית ההערות והמלצתם לגביהן (בסעלף זה ל נציג); נציג

 יהא אדם בלתי תלה שלדעת המועצה הול! בעל מומחיות

 מתאימה לדון בהערמותאימה לדון בהערות
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 (ט) המועצה או נציג רשאים שלא לדון בהערה אם מצאו

 כי יש בה חזרה על הערות שהוגשו קודם לכן, שהיא בלתי

 מנומקת או שהיא נראית על פניה טורדנית או קנטרנית

ת ההצעה  (י) בתום הדיון תחליט המועצה אם לאשר א

 לתכנית או לאשרה בשינויים, ככל שהדבר מתחייב מהערות

 שהוגשו לפי סעיף קטן (ז)

ת ההצעה לתכנית,  (יא) אישרה מועצת הרשות המקומית א

 תפרסם הרשות המקומית את התכנית באתר האינטרנט שלה,

 והיא תעמוד בתוקפה חמש שנים מיום אישורה (להלן -

 התכנית המאושרת)

ת המקצועות, ההשכלה,  (יב) (י) השר רשאי לקבוע א

 ההכשרה המקצועית, הכישורים והניסיון המקצועי

 הנדרשים ממומחה לעניין חוות דעת כאמור בסעיף

 קטן (ג)(3)(ב) ו־(ג)

 (2) השר להגנת הסביבה רשאי לקבוע הוראות לעניין

 דרך הכנתה של הצעה לתכנית, מסמכים נוספים על

ת  אלה המנויים בסעיף קטן (ג)(3) שייכללו בה וכן א

 המקצועות, ההשכלה, ההכשרה המקצועית, הכישורים

 והניסיון המקצועי הנדרשים ממומחה לעניין חוות דעת

 כאמור בסעיף קטן (ג)(3)(א)

 (3) שר הפנים רשאי לקבוע הוראות לעניין הדרכים

 לפרסום הודעות על הצעה לתכנית ועל תכנית מאושרת

 (יג) (י) ראש האגף, לאחר התייעצות עם מנהל מינהל

 שלטון מקומי במשרד הפנים, יורה לרשות מקומית

ית ה עולה על 00,000י, להכין תכנ  שמספר תושבי

 לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה בתחומה,

ם ראה כי לאורך זמן נמדד  לפי הוראות סעיף זה, א

 בתחומה זיהום אוויר הנובע בעיקרו מתחבורה, שנקבע

 כי הוא זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת

, או שזיהום האוויר הנובע 2  מפגעים, התשכ״א-י96י

 בעיקרו מתחבורה יוצר חשש לפגיעה חמורה בבריאות

 הציבור או בסביבה

 (2) ראה ראש האגף כי זיהום האוויר כאמור בפסקה (י)

 נובע בעיקרו מתחבורה בתחומה של רשות מקומית

 גובלת או סמוכה, יורה לאותה רשות מקומית להכין

 תכנית לפי הוראות סעיף זה לשם צמצום זיהום האוויר

 הנובע מתחבורה

יתנה הוראה להכינה לפי ית מאושרת שנ  (3) תכנ

 סעיף קטן זה, תובא לאישורו של השר להגנת הסביבה

 בתוך שישה חודשים מיום מתן ההוראה; אישר השר

 להגנת הסביבה תכנית כאמור, תפעל הרשות המקומית

 על פי התכנית המאושרת

 ס״ח התשכ״א, עמי 58
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 (יד) רשויות מקומי(ויתד )במרטרשויפוותל יןמקאוומריושתו יובתמטמרקוופומילויןתאגוברלושותי

 או סמוכות רשאיות לה כין ייחד הצעה לתכנית בחר; אם לה וראות

 סעיף זה; הצעה לתכניות כאמור טעונה אישור של כל אהת

 מהמועצות של הרשומיוהתמוהעמצוקותמישולת הראשמוויורותת;המשקרומהיפוניתםהיאקמבוער

 הוראות לעניין דרכיההורדיאווןתבלהענריויןתדלרהכיצ עההד יולןתבכנהיעתרוכתאלמוהרצעה

 (א) לשם צמצום זיהום האוויר צתחזמה הנובע מתחבורה

 ו־שאית מ1עצת רשות שקומימ, לאת ר התיימצות עם המפקח, עם

 קצץ משטרה ועם נציג שר שטיטחון, להתקין חוהי עזר בדבר -

 (י) הסדרת התנועה של כלי הרכב: בתחומה, כולו

 או חלקו, על ידי איסאורחאלוקו,ה געבלליהדישאליסתונרועאות כהלגיב לרכהב

 מנועי או סוגים שלמרנוכעבימאנועסיו גביאםזושרלשרתכקבבמע;נועי באז

ם שיינקטה לגצי רכב הנוסע בניגוד י ע צ מ א  (2) ה

 לאיסור או להגבלה שנקבעו ללי פסקה ש נ;

 (3) חיוב הנוהג ברכב או בעלוו ב תשלום הוצאות

 הכרוכות בפינויו של הרכב באזור שבו נקבעב מיסור

 או הגבלה לפי פסקה (י)ג

 (4) פטור מלא או(4ח)לקיפמטותרחומללתאהאווראחולתק יחומקתיחוהלעזתר

 לרכב ציבורי או לסוגים שלי רכב ציבורי.

 (ב) אישרה מועצ(תב )רשואיתשמרקהו ממיותעצחותקרעשזורתכמאקמוומריתבסחעויקף

 קטן (א), יחתום עליו ראש הרשות המקרמית וחוק העזמ

 יפורסם ברשומות; ואולם לא יפורסם חוק עזר כאמור אלא

 כעבור תשעים ימים מהעם שהביא ראש הרשוש המאומית

ת חוק העזר לידיעאת החושקרוהעשזרר הליפנדיםעת השר ושר הפנים  א

ת ,עלו קצין משטרה תעם ^ מ י ת  (ג) רשות מקומית, לאחר ה

 נציג שר הביטחון, רשאית לקבוע הסד רי תנועה באזור שהרגדר

 בתכנית המאושרת,בלתרכבנוית בהדמראךושרלת,ה צלברבתותמברדור,ךוישהלי והלצהב

 לעניין זה סמכויות לשעלנ יריןשזויהותסמהכותיומתר ורשללרפישופיקוותדהזתוימרור

 (ד) לא ייקבע חוק עזר כ אמוב בסעיף קטן(א) או הסדר

 תנועה כאמור בסעיף וקטן (כ) אלא באם כן התקיימו כל אלה:

 ( י) חוק העזר או הסדר התנועה רקבע בכפוף להועהות

 תכנית מאושרת ולתקיפה שאינה עולה על תקאפת

 תוקפה; תוקפה;

 (2) התכנית המא(שרת כוללת הסדרים לתתן עדיפות

 לשירותי תחבורה ציבורקת ולתכב נקי בדרכים ובנתיבים

 באזור שהוגדר בתכנית, המבטיחים חלופות תחטורה

 נאותות לציבור נאותות לציבור

 (ה) המלצות המפקח, קצין משטהמ או נציג שמ הביהחון,

 כאמור בסעיפים קטכניאםמ ו(רא)בוס־(עגי),פ ילםפיקטהניענםי י(ן,א)י יומ־(סג)ר,וללפרישהועת

 המקומית בתוך שישים ימים מיום פניית ה; לא מסם מנ

ת המלצותיו במו עד האמור, יראו אותו כממליץ  מהגורמים א

ת חוק העזלראאשוראאתתהחסודקרההעזתרנואעוהאלתפיההסעדנריין,ה תכנפויע  לאשר א

 שהציעה הרשות המשקהוצמייעתה הרשות המקומית

 חוקי עזר והסדרי 7חו7קבי
 תנועה של רשויות
 מקומיות לצמצום

 זיהום האוויר

2 י  י
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 (ו) (י) המפקח רשאי לקבוע, בצו שיפורסם ברשומות,

 כי אזור, דרך או נתיב חיוניים לתנועה בין־עירונית או

 לזרימה תקינה של התנועה ברשויות מקומיות גובלות

 או סמוכות, או לתנועה של שירותי תחבורה ציבורית

 (להלן - דרך חיונית), ואולם לא יקבע המפקח כאמור,

 אלא אם כן קבע בהם, לאחר התייעצות עם איגוד ערים

 שבתחומו הם נמצאים, ובהעדר איגוד ערים כאמור -

 עם הרשות המקומית שבתחומה הם נמצאים, הסדרי

 תנועה לשם צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה;

 לעניין זה, ״איגוד ערים״ - איגוד ערים שהוסמך בצו

 הכינון לטפל בנושא זיהום האוויר

 (2) קבע המפקח דרך חיונית לפי הוראות פסקה (י),

 לא יחולו לגביה חוקי עזר או הסדרי תנועה שנקבעו

 לפי סעיף קטן (א) או (ג), ואולם רשאי המפקח לקבוע

 כי חוקי עזר או הסדרי תנועה כאמור לא יחולו רק לגבי

 שירותי תחבורה ציבורית

ועה שנקבעו לפי פסקה (י) יעמדו  (3) הסדרי תנ

ת המאושרת י  בתוקפם בתקופת תוקפה של התכנ

 והמפקח רשאי לחדשם ובלבד שיבחן אמצעים נוספים

 לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה

 (ז) חוקי עזר או הסדרי תנועה שנקבעו לפי סעיף קטן (א)

 או (ג) לא יחולו על רכב ביטחון, כהגדרתו לפי פקודה זו,

 בעת מילוי תפקידו, על רכב של צבא הגנה לישראל במסגרת

 פעילות מבצעית וכן על רכב הנושא תג נכה, כהגדרתו בחוק

,  חניה לנכים, התשנ״ד-993י3

 (ח) הסמכויות הנתונות לרשות מקומית לפי סעיף זה באות

 להוסיף על סמכותה כרשות תימרור מקומית לפי פקודה זו

ם 77ג (א) רשות מקומית תנהל קרן שתקבוליה יהיו כספי הקנסות ו ה י ם ז ו צ מ צ ן ל ר  ק

ע אשר ייגבו בשל הפרת חוקי העזר והסדרי התנועה שנקבעו ב ו נ

ה

ה

ר ו

ר

ב

י ו

ח

ו א

ת

ה

 מ

 לפי סעיף 77ב (בסעיף זה - הקרן)

 (ב) כספי הקרן ישמשו לשם צמצום זיהום האוויר הנובע

 מתחבורה, ובלבד שמחציתם תשמש אך ורק לשם עידוד

 השימוש בשירותי תחבורה ציבורית וברכב נקי, בין השאר

 על ידי הקמה ושיפור של תשתיות לשירותי תחבורה ציבורית

ם י ש מ ת ש מ  ולרכב נקי ברשות המקומית, מתן הנחות ל

 בשירותי התחבורה הציבורית בתחומה או למטרת החזר

 הלוואה שנטלה הרשות למימון אחד מאלה

 (ג) הקרן תנוהל בידי גזבר הרשות המקומית וכספיה יוחזקו

 בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לכספי הקרן; הקרן תנוהל

 באופן שיאפשר מעקב אחר תקבוליה ואחר ההוצאות שהוצאו

 למטרות השונות

 ס״ח התשנ״ד, עמי 28
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 וסמכויותיהם

 (ד) כספי הקרן וז(כדו)תה כשסלפ יהרהקשרוןתוזהכומתקוהמישתללהקרבלשוכתסהפימםק

 כאמור לא יהיו ניתנכא לשעבו ד; ואנלם כסלי הקרן;המוחזק ים

 בחשבון הבנק יהיוב חנישתבנויןםהלבנשקע יבוהדיולנטיותבניתםמליששעהברודש ולתט

 המקומית התקשרה עמו כד ין תהסרה להון מה או השיפור

 של תשתיות לשירותשיל תחשבותירוהת צליבשויריותיולתרחכבבו רנהקיצביבתוחרוימתהו

 או לביצוע עבודה מאוסוילבמיתצובעמסעגברותדהתכמנסוון,י מהתק מבהמ,סרגכריתשתהכנאון

 הרחבה של תשתית כאמור שו למימון כיל אחר מאלה(בס עיף

 זה - התקשרות לביצוע תשתיות); בסעיף קטן זה, ״שעבוד״

- לרבות המחאה ע-ל לדרבךותהשהעמבחואדהוקעיזלוזדרך השעבוד וקיזוז

 (ה) כספי הקרן וזכותה של הרשרת זהמתומית לקבל כסהים

 כאמור לא יהיו ניתנכיאםמולרע ילקואלי;הויאוונליםת נכיסםפליעיהקורןל; והאמולחזםקיכםס

 בחשבון הבנק יהיו נביחתנשיבםוןלהעיבנקוקלי האיום נהיתעיניקוםללהעויטקוללביאדםי המיע

 שהרשות המקומיתשהתרקשושרתההעממקומכידתי ןהבתהקתשקרשהרועתמולבכידציןועב

 תשתיות, בשל אי־תשלום כספים לפי התקשרות כאמור,

 מינוי פקחים 77ד, (א) על אף האמור בכל דין, ראש רשות מקומית רשאי

מיך פקחים, מבליןה סעומיבךד יפהקחשילם,המרבשיוןתעוהבמדיקוהמישתל, להערנישיון ם ס ה ה י ת ל ו י ו כ מ ס  ו

 חוקי עזר והסדרי תנועה שנקבעו ליפי סעיף 77בק

 (ב) לא ימונה פקח! כאמור בסעיף קטן(א) אלא אם כן -

 (י) משטרת ישראל הודיעה, בתוך חאד שיים מפנייתו

 של ראש הרשות המשקלורמיאתשאהלריהש,ותכיהאמיןקולמהיתהתאנלגידהו,תכ

 למינויו מטעמים של שלום מציבמר או ליטחון המדינה,

 לרבות בשל עברו הלפרלביולתי;בשל עברו הפלילי;

ה ר ש כ אי כש ירות וכן נעבר ה  (2) הוא עמד בתנ

 מתאימה בתחום חומקיתאהיעמזהר בשתהוחואםי וחפוקדי עהלע זראכישפהותאם

 ובתחום הסמכויותובהתמחסורםותה סלומ,כוכיכולת שההמוסרורהותהמלנו,הלכ

 הכללי של משרד ההפכנילםל,י בשהלסכממשתרדר אהפשניאםג,ףבהתסנכומעתה

 במטה הארצי של משטרת השראל.

 (ג) הודעה על (גינוי פקחים לפי סעיף זה תפופיסם

 ברשומות ברשומות

 (ד) פקח מוסמך לא יעשה שימוש בסמכושה הנמונות סו

 לפי סעיף זה, אלא בעת מילזי תפקידו, כשהוא לובש מדדי

 פקח בצבע ובצורה שנקבעו לעניין זה על ידע ראש ה רשות

 המקומית, ובלבד שלא ןהיה בהם כדי להטעהת הנחזים

 להיות מדי משטרה,לההיואת עמודנידמבשאוטפרןה,ג לוהיואתגע ונהדמ זבהאהו פןא וגתלוו

 ואת תפקידו ויש בויאדות תעפוקדיהד וחויתושמבהידעולתיעדוידרהאחשתוהרמשהותע

 המקומית, המעידההעמלק ותמיפקת,ידוהמועילדסהמעכוליותתפיוק,ידאו ותעהלירסאמהכ

 על פי דרישה על פי דרישה

 (ה) אדם חייב לציית להוראוח פק ל שניתנו מכוח סמכויותיו

 כדין לפי סעיף זה כדין לפי סעיף זה
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 (ו) היה לפקח יסוד סביר להניח כי תנועת כלי רכב אסורה

 או מוגבלת לפי חוקי עזר או הסדרי תנועה שנקבעו לפי סעיף

 77ב, רשאי הוא למנוע כניסת רכב לאזור שבו חלים איסור או

 הגבלה כאמור, להורות לנוהג ברכב לפנותו מאזור כאמור או

ת העילה בשלה  לעכב רכב, ובלבד שהודיע לנוהג ברכב א

 פעל כאמור

 (ז) עיכב פקח רכב, רשאי הוא לדרוש מהנוהג ברכב למסור

ת תעודת הזהות שלו או ת שמו ומענו, ולהציג לפניו א  לו א

 תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב לשאתה

 על פי דין, וכן את רישיון הרכב

 (ח) סירב הנוהג ברכב למלא אחר הוראת פקח שניתנה לו

 כדין, רשאי הפקח לגרום לפינוי הרכב

 ייחוד סמכויות 77ה , הוקם איגוד ערים או הוקמה בחוק רשות ציבורית אחרת,
 ותפקידים

 יהיו להם כל הסמכויות והתפקידים של כל אחת מהרשויות

 המקומיות שבתחומם, בעניינים הקשורים לסמכויותיהם

 ולתפקידיהם וכל אחת מהרשויות המקומיות האמורות תהיה

 משוחררת מחובותיה לגבי כל אחד מהעניינים האמורים ולא

 יהיו נתונות לה הסמכויות והתפקידים שהיו בידה, על פי

 סעיפים 77א עד 77ד, בעניינים אלה, אלא אם כן נקבע במפורש

ת ת איגוד הערים או לפי החוק המקים א  אחרת בצו המקים א

 הרשות הציבורית האמורה ״

ז פ ו ל מ ו א ט ש ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר התחבורה והבטיחות

 בדרכים

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 114), התשם״ח-2008*

, אחרי סעיף 42יגי יבוא:  הוספת סעיף 42יג2 ^ בפקודת העיריותי

 ״חשב מלווה 42יג2,(א) בסעיף זה -
 בתאגיד עירוני

 בבעלות מלאה ״אמצעי שליטה״, בתאגיד - כל אחד מאלה:

 (י) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או

 בגוף מקביל של תאגיד אחר;

 (2) הזכות או היכולת למנות דירקטור או מנהל כללי,

 ובתאגיד שאינו חברה - בעלי תפקידים דומים;

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ע צ  * התקבל בכנסת ביום י״ב באדר אי התשס״ח (8י בפברואר 2008); ה

 חוק הממשלה - 335, מיום גי בחשוון התשס״ח (5י באוקטובר 2007), עמי 6י, עמי 37,

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97י; ס״ח התשס״ח, עמי 45י,
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 (3) הזכות למניה (3ה)מקנהזכזוכותתלמנהיזהכ ויהומתקנההמזפכוורתטומתהזכויות המפו

ד  בפסקאות (י) או (2) או אונות ד ואה אחרת כתאגי

 שאינו חברה; שאינו חברה;

 (4) הזכות להשת(ת4)ף ברוהוזכחויתהלתהאגשיתד;תף ברווחי התאגיד;

 (5) הזכות ליתרת( 5נ)כסיהזהכתואתגילדיתברעתתנכחיסיסולהו,תלאגאיחדרבעת חיסולו,

 סילוק חבויותיו; סילוק חבויותיו;

 (6) החזקה בכל הון המחזות של התאגיד, אם יש

 כזה; כזה;

 ״תאגיד עירוני בבעלות מלאה״ י- חברה, אגודה שיתופית,

ד אחר שזהו קם ביד י עיר יש מקוח  עמותה או תאגי

 סמכותה לפי סעיף ס49מ2כ(ו0ת3),ה לאפשירסכעליףא9מ4צ2(ע0י3),ה שאלשירט הכ ל אמצעי הש

 בו, המנויים בהגדרה ״המצעי שליטה״, הם בידי אחת

 מאלה: מאלה:

 (י) העיריה לבדה או יחד עם רשות מקומית אחרות;

 (2) העיריה או ר (ש2ו)ת מהקועימיריתהאאחוררת,שיוחתדמעקוםמיתתא גאידחרת, יחד עם ת

 עירוני בבעלות מלאעיהרושנילבהבעעילרויתה מלאה של העיריה

 (ב) הוראות סעיפים 42יב, 42יג(א) ו־42יגו יח ולו, בשינויים

 המחויבים, גם על תאמיד עיררני םבעלות מלאה, למעט תאגיד

 כאמור שהוא חברה, שכר, שטרתה הרא גיוס אשראי לעיריה

 או לעיריה ולרשות מקלעית אחרתש

, בסעיף 34א(א)י במקבם ״42יג״ יבוא ״מ4יג2״. תיקון פקודת  2י בפקודת המועצות המקומיות2
 המועצות המקומיות המועצות

 המקומיות -
 מסי 52

ת י ר ט ר ש י ט מ א ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ת ס ק נ י כ צ ה י ש א א ה  נששימאע והןמדפירנסה יושדבלתי ר

 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ס״ח התשס״ח, עמי 45י

 ספר החוקים 35י2, כ״א באדר אי התשס״ח, 27,2,2008 5י2



 חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מם׳ 3),
 התשם״ח-2008*

 שהמחזיק בו הם
 כוחות הביטחון

י (להלן  בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ״ג-983י

- החוק העיקרי), אחרי סעיף יי יבוא:

 ״מקום ציבורי ייא, לגבי מקום ציבורי שהמחזיק בו הם כוחות הביטחון המנויים

 בפסקאות (י) עד (5) שבסעיף יי, לא יחולו הוראות סעיפים 7,

 8 ו־9, ואולם הוראות בדבר אכיפת האיסור שבסעיף י במקום

 ציבורי כאמור, ייקבעו לעניין כוחות הביטחון כאמור באופן

 המפורט בהתאמה באותן פסקאות ״

 בפרט 5י בתוספת לחוק העיקרי, במקום ״רק עובדים״ יבוא ״רק מי״ ובסופו יבוא ״ולרבות

 מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים

 בפסקאות (י) עד (5) שבסעיף יי,״

 הוראות לפי סעיף יי לחוק העיקרי ולפי סעיף ייא לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף י לחוק

 זה, ייקבעו על ידי כוחות הביטחון כאמור באותם סעיפים בתוך ארבעה חודשים מיום

 תחילתו של חוק זה

 הוספת סעיף ייא

 תיקון התוספת

 חובת קביעת
 הוראות על ידי
 כוחות הביטחון

2 
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י ר ז י ־ ן ב ב ק ע ט י ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה שר הבריאות

ק י צ י ה א י ל ס ד ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ע צ  * התקבל בכנסת ביום י״ג באדר אי התשס״ח (9י בפברואר 2008); ה

 חוק הכנסת - 78י, מיום י״ח בחשוון התשס״ח (30 באוקטובר 2007), עמי 22,

 י ס״ח התשמ״ג, עמי 48י; התשס״ז, עמי 446,

 חוק העונשין (תיקון מם׳ 96), התשם״ח-2008*

, בסעיף 45י, אחרי פסקה 2 יבוא:  תיקון סעיף 45י ^ בחוק העונשין, התשל״ז-977יי

 ״(2א) חבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, שבאופן מאורגן, בחוקתו או בתעמולתו או

 בדרך אחרת הוא מטיף, מסית או מעודד לגזענות כהגדרתה בסימן איי, לרבות הטפה,

 הסתה או עידוד כאמור, לעקרונותיהם של הנאצים או של התנועה הנאצית ״

ן מ ד י ר ל פ א י נ  ד
 שר המשפטים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

 * התקבל בכנסת ביום י״ט באדר אי התשס״ח (25 בפברואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הכנסת - 74י, מיום כ״ז בתשרי התשס״ח (9 באוקטובר 2007), עמי 8,

 י ס״ח התשל״ז, עמי 227; התשס״ח, עמי 7,

 6י2 ספר החוקים 35י2, כ״א באדר אי התשס״ח, 27,2,2008



 הוספת סימן וי2
 לפרק יי

 חוק העונשין (תיחון מם׳ 97), התשם ״ח-2008*

, אחהי סעיף 368ה יבאח:  בנוןןןן 2ה עונשין, התשל״ז-977יי

 םימן ו׳2: תקיפת זקנימ

 ״תקיפת זקן 8ת3ו. (אק התוקף זקן וגורם) לו חבלה זשל ומומש, ז־ינו - האסר מחמש

 שנים שנים

 (ב) התוקף זקן וגו(רב)ם לוהתחובקלףהזקחןמוגרורה,םדליונוח-ב למהאסחרמושרבה,ע

 שנים שנים

 (ג) בסעיף זה, ״זקן״ - אדם שמלאו קלו 65 אז־ים.

 (ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זעה, יוהל עליס עונש

 מאסר, שלא יהיה, בהעד ר טעמים מי וחדים שיירשמו, כולו

 על־תנאי ״ על־תנאי ״

 ד נ י א ל פ ר י ד מ ןד
 שר ה מש פ ט י ם

 א ה ו ד א ו ל מ ר טא
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י  ד ל
 יו שבת רא ש ה כ נ יסותש

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

ת ^ צ ב ר פו1־ממו ^ ב ת החוק ודבר י ה ע צ  * התקבל בכנסת ביום י״ט באדר אי התשס״ח (25 בפברואר 2008); ה

ג נ ם כ ו י י ת6; ובהצעות חוק הכנסת - 94ה ח מ סת - 88י, מיום בי בטבת התשס״ח(וו בדצמבר 2007), כ ת ו ק הכ  ב

ח (י בעו אר 2008), עמי 02י, ״ ס ש ש  בטבת ה

 י ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשס״ח, עמי 6י2,

 חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (תיקון מם׳ 3) , התשם״ם-08 20*

, הסעיף2(ב),במ9ןום ״שופט בית תיקון סשף 2 ר שמירה, ה תשל״ב-972יי ו  יי בחוק חוקרים פרטיים ושש חו

 משפט מחוזי״ יבואמ״אשדפםט המכחושזי״ר ילבוהאת ״מנאודתםלהשכופשיטרשללהבתימתנ ומתשלפשטופמטח וזשי״ל בית משפט מחוזי״

 ד נ י א ל פ ר י ד מ ןד
 שר ה מש פ ט י ם

 א ה ו ד א ו ל מ ר טא
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י  ד ל
 יו שבת רא ש ה כ נ יסותש

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

, מ 3 5 ה - 5 ל ש מ מ  * התקבל בכנסת בייוום יי״״טטבבאאדדרראיאיההתתששס״ס״ח (ח5(252ב פבבפרבוראורא8ר20080)0;2)ה;צהעצתעהתחוהקח וקדבורדיברהיסבהרספבוררפסומרוסבמוהצבעהוצתעחוותק ה

ט התשס״ח (4י בינואר 2008), עמי 320, ב ש  חוק הממשלה - 355, מיום זי 8
 י ס״ח התשל״ב, עמי 90; התשס״ב, עמי 6יי,

 חוק המפלגות (גביית םכממים תאוצר המדונה)(הוראת שעה), התשם״ח-2008*

 י ב הוראו ת חוק ז ה יחולו על סכומים שהיה על מכעמדים להע ביר לאעצר המדינה לפי גביי ת סכומים
ת לזאה א ר ו  הוראות השעה המפורטות להלן (בהוק זרה - הוראות השעה) ולא הועברו או לא נגב ו ע ה

, כאמומ באותן הוראות שעה, עד יום תחילתו של חדק זה ועל  לפי פקודת המסים (לביה)י

 סכומים כאמור שעס מועםדים להעביר אחרי תחי לתו לפי הוראות השעה האהורות:

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות ע צ  התקבל בכנסת ביום י״ט באדר אי התשס״ח (25 בפברואר 2008); ה

 חו ק ה כ נס ת - 30י, מיום י״ח בשבט התשס״ז (6 בפברואר 2007), עמי 48,

 חו ק י א״י, כ רך בי, עמי (ע) 374י, (א) 399י,

 ספר החוקים 35י2, כ״א באדר אי התשס״ח, 27,2,2008 7י2



 (י) חוק המפלגות (בחירות מקדימות לכנסת השבע עשרה) (הוראת שעה), התשס״ו-

;22005 

 (2) חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס״ז-07 320;

,  (3) חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס״ז-42007

 (א) רשם המפלגות ישלח, בדואר רשום, דרישת תשלום למועמד שעליו להעביר

 סכומים לאוצר המדינה, לפי הוראות השעה; בדרישה יציין הרשם את הסכום שעל

 המועמד לשלם ויודיע לו שעליו לשלמו בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה

 (ב) דרישת תשלום למי שהיה עליו להעביר סכומים לאוצר המדינה לפני יום תחילתו

 של חוק זה ולא העבירם או שלא נגבו ממנו לפי הוראות השעה תישלח בתוך 30 ימים

 מיום פרסומו של חוק זה

 (ג) דרישת תשלום למי שמבקר המדינה קבע לגביו שעליו להעביר סכומים לאוצר

 המדינה לאחר יום תחילתו של חוק זה, תישלח בתום 30 הימים מיום שהודיע לו מבקר

 המדינה על קביעתו כאמור

, יחול על גביית 5  (א) חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-995י

 סכומים לפי חוק זה, בכפוף להוראות חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם,

, 6  התשי״א-י95י

 (ב) לא שולם הסכום במועד שצוין בדרישה כאמור בסעיף 2, יתווספו עליו, לתקופת

 הפיגור מאותו מועד, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-

, עד תשלומו,  י96י7

- 8  בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-995י

 בסעיף י, בהגדרה ״חוב״, אחרי פסקה (יי) יבוא :

 ״(2י) סכום שעל מועמד להעביר לאוצר המדינה לפי הוראות השעה המפורטות

 בסעיף י לחוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס״ח-

 92008״;

 בסעיף 3(ד), אחרי ״פיצוי כאמור בפסקה (6),״ יבוא ״סכום כאמור בפסקה (02,״,

 (ו)

(2) 

 דרישת תשלום

 גבייה באמצעות
 המרכז לגביית
 קנסות, אגרות

 והוצאות

 תיקון חוק המרכז
 לגביית קנסות,

 אגרות והוצאות
- הוראת שעה

ן מ ד י ר ל פ א י נ  ד
 שר המשפטים

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה
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 ס״ח התשס״ו, עמי 34.

 ס״ח התשס״ז, עמי 6וו.
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