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 חוק תקופת צינון למשרתים בכוחות הביטחון(תיקוני חקיקה), התשם״ז-ד200*

 ן, בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשב״ט-969ו' (להלן - חוק הבחירות לכנסת),

 בסעיף 56(או), בסיפה, בהגדרה ״היום הקובע״, בפסקה ו שבה, במקום ״שישה חודשים

 לפני יום הבחירות״ יבוא ״שלוש שנים לפני יום הבחירות שלאחר יום השחרור משירות;

 לענין בחירות שיתקיימו לאחר הבחירות האמורות יהיו המנויים בפסקה זו רשאים

 להיות מועמדים לכנסת אף אם טרם חלפו שלוש שנים כאמור״,

2 (להלן - חוק הממשלה), בסעיף 5א, ברישה, במקום  ^ בחוק הממשלה, התשס״א-ו200

 ״שישה חודשים״ יבוא ״שלוש שנים״,

 ^ הוראות סעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, וסעיף 5א לחוק

 הממשלה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יחולו על ראש שירות הביטחון הכללי, ראש

 המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה

 בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר שהפסיקו את שירותם ביום פרסומו של חוק זה

 ואילך,

 ^ (א) תחילתו של סעיף 56 לחוק הבחירות לכנסת, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, ביום שבו

 תחל הגשת רשימות המועמדים לכנסת השמונה עשרה לפי סעיף 57(ט) לחוק הבחירות

 לכנסת,

 (ב) תחילתו של סעיף 5א לחוק הממשלה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ביום שתיכון

 הממשלה החדשה שלאחר הבחירות לכנסת השמונה עשרה,

 תיקון חוק

 הבחירות לכנסת
- מסי 56

 תיקון חוק

 הממשלה - מסי 4

 תחולה

 תחילה

ן ו א - ר י ב נ ו  ר
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 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת

ק י צ י ה א י ל  ד

 ממלאת מקום נשיא המדינה

 * התקבל בכנסת ביום כ״ב באדר התשס״ז (12 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הכנסת — 124, מיום כ״ז בכסלו התשס״ז (18 בדצמבר 2006), עמי 24.

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 103; התשס״ו, עמי 199.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 168; התשס״ד, עמי 378.

 חוק המועצות האזוריות(מועד בחירות כלליות) (תיקון מם׳ 4), התשם״ז-2007*

ו (להלן - החוק  תיקון התוספת ^ בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ״ד-994ו

 העיקרי), בתוספת -

 התקבל בכנסת ביום כ״ב באדר התשס״ז (12 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הממשלה — 277, מיום וי בטבת התשס״ז (27 בדצמבר 2006), עמי 220.

 ס״ח התשנ״ד, עמי 248; התשס״ה, עמי 754.
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 (ו) בחלק אי, לפני ״אשכול״ יבוא ״אל בטוף,״ ואחרי ״אשכול,״ יבוא ״בוסתאן אל

 מרגי,״;

 (2) בחלק בי, המילים ״אל בטוף,״ ו״בוסתאן אל מרג׳,״ - יימחקו,

 ^ על אף האמור בסעיף 3 לחוק העיקרי ובסעיף 0ו לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות הוראת מעבר

, הבחירות הראשונות למועצות האזוריות אל  כלליות)(תיקון מסי 3), התשס״ה-22005

 בטוף ובוסתאן אל מרג׳ יתקיימו ביום ד׳ באב התשס״ח (5 באוגוסט 2008),

ן ו א - ר י ב נ ו  ר

 שר הפנים

ק י צ י ה א י ל ק ד י צ י ה א י ל  ד

 ממלאת מקום נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

 ס״ח התשס״ה, עמי 754.

 חוק לתיקון פקודת מם הכנםה(מם׳ 155), התשם״ז-2007*

, בסעיף 39א, במקום ״מעשרים וארבעה החודשים״ יבוא ״משלושים תיקון סעיף 39א ו  ^ בפקודת מס הכנסה

 ושישה החודשים״,

 ^ (א) תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז (ו בינואר 2007) (להלן - יום תחילה ותחולה

 התחילה), והוא יחול על מי ששוחרר ביום זה ואילך,

 (ב) הוראות סעיף 39א לפקודה, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, יחולו גם על חייל משוחרר

 שביום התחילה טרם חלפו שמונה עשר חודשים מיום שסיים את שירותו הסדיר, עד תום

 שלושים ושישה חודשים מתום החודש שבו סיים את שירותו הסדיר; לענין זה, ״חייל

,  משוחרר״ ו״שירות סדיר״ - כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-994ו2

ן ו ז ש ר י ם ה ה ר ב  א

 שר האוצר

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד

 יושבת ראש הכנסת

ק י צ י ה א י ל  ד

 ממלאת מקום נשיא המדינה

 התקבל בכנסת ביום כ״ט באדר התשס״ז (19 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
 חוק הכנסת — 132, מיום כ״ד בשבט התשס״ז (12 בפברואר 2007), עמי 66.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשס״ז, עמי 64.

 ס״ח התשנ״ד, עמי 132.
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 חוק פטור ממםים למרכזי ההנצחה לזכרם של יצחק רבין ומנחם בגין

 (תיקוני חקיקה), התשם״ז-2007*

, אחרי סעיף 39 יבוא: ו  בחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ״ז-997ו

, ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי  ״פטור ממסים 39א, (א) לענין פקודת מס הכנסה2

 סעיף 9(2) לפקודה האמורה, ולענין חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

, ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 39(6) 3  התשכ״א-ו96ו

 לחוק האמור, וכל נכסי המרכז יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה

 או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית,

 (ב) פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים

 למטרות מסחריות,״

, אחרי סעיף 39 יבוא: 4  בחוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ״ח-998ו

, ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי ם 39א, (א) לענין פקודת מס הכנסה2 י ס מ ר מ ו ט פ  ״

 סעיף 9(2) לפקודה האמורה, ולענין חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

, ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 39(6) 3  התשכ״א-ו96ו

 לחוק האמור, וכל נכסי המרכז יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה

 או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית,

 (ב) פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים

 למטרות מסחריות,״

 תיקון חוק המרכז

 להנצחת זכרו של

 יצחק רבין - מסי 2

 תיקון חוק להנצחת 2
 זכרו של מנחם בגין

- מסי 2

.1 

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל ק ד י צ י ה א י ל  ד

 ממלאת מקום נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום כ״ג באדר התשס״ז (13 במרס 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

 חוק הכנסת — 129, מיום יי בשבט התשס״ז (29 בינואר 2007), עמי 43.
 ס״ח התשנ״ז, עמי 48; התשס״ד, עמי 286.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ס״ח התשכ״א, עמי 100.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 188; התשס״ד, עמי 286.
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