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חוק העונשין )תיקון מס' 115(, התשע"ב—2012*

בחוק העונשין, התשל"ז—1977  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 346)א()2(, אחרי "מטפל 1  תיקון סעיף 346 
נפשי" יבוא "שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד 

מאלה" 

בסעיף 347)א()2( לחוק העיקרי, אחרי "מטפל נפשי" יבוא "שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר 2 תיקון סעיף 347
או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה" 

בסעיף 347א לחוק העיקרי — 3 תיקון סעיף 347א 

בסעיף קטן )א(, בהגדרה "מטפל נפשי", במקום "באופן מקצועי" יבוא "או שמציג   )1(
את עצמו כעוסק" והסיפה החל במילים "והוא פסיכולוג" — תימחק;

בסעיף קטן )ב(, אחרי "יראו מעשים כאמור שנעשו" יבוא "על ידי מטפל נפשי   )2(
שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה" 

בסעיף 348)ד()2( לחוק העיקרי, אחרי "מטפל נפשי" יבוא "שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר 4 תיקון סעיף 348
או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים )תיקון מס' 3(, התשע"ב—2012*

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג—2002  1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:1 תיקון סעיף 20

על סכום האגרה המשולמת בעד רישיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר ייווסף  ")ג( 
סכום של 300 שקלים חדשים בעד רישיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור )בסעיף זה 
— הסכום הנוסף(; הסכום הנוסף יעודכן ב–1 בינואר של כל שנה בהתאם להוראות 

לעדכון האגרה שנקבעו לפי סעיף קטן )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, המנהל רשאי —  )ד( 

להורות בנוהל כי מתן רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר יהיה   )1(
פטור מתשלום הסכום הנוסף בשל גיל או בשל מצב בריאותי של הכלב;

לפי בקשה בכתב של מחזיק הכלב ומנימוקים שיירשמו — לפטור אותו   )2(
מתשלום הסכום הנוסף, ורשאי הוא לדרוש מסמכים להוכחת קיומם של התנאים 

לפטור, אם מצא שמתקיים אחד מאלה:

עקב מצבו הבריאותי של הכלב, סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה  )א( 
את חייו;

התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב )29 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 448, מיום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(, עמ' 124 

ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשס"ה, עמ' 751   1

התקבל בכנסת ביום א' בסיוון התשע"ב )22 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 442, מיום י"א באדר התשע"ב )5 במרס 2012(, עמ' 106 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ב, עמ' 170   1
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הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,  )ב( 
לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים 
טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין–לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות 

ובמסחר בין–לאומיים בכלבים טהורי גזע "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו  2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספורט )תיקון מס' 8(, התשע"ב—2012*

בחוק הספורט, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7)א(, בסופו יבוא "ביטח 1 תיקון סעיף 7
אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת — יהיו הגופים 

האחרים פטורים מביטוח כאמור" 

בסעיף 11א לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 11א 

בסעיף קטן )א1( —   )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, המילה "בפגרה" — תימחק, ובמקום  )א( 
הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה 
— בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של 

עונת ספורט — בסיומה של אותה עונה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א4(, ספורטאי כאמור בפסקה )1( יוכל   )2("
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט 
אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל 
כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה 

של אותה עונה ";

אחרי סעיף קטן )א4( יבוא:  )2(

")א5( בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, 
תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 
10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות 

בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו ";

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ב2( יבוא:  )3(

ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  ")ב( 
באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, 
בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר 

תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת 

התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב )29 במאי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב )11 בינואר 2012(, עמ' 85 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, 1031   1

הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו,  )ב( 
לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין השאר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים 
טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין–לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות 

ובמסחר בין–לאומיים בכלבים טהורי גזע "

תחילהתחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו  2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ו נ ית  ר ו א
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספורט )תיקון מס' 8(, התשע"ב—2012*

בחוק הספורט, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7)א(, בסופו יבוא "ביטח 1 
אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת — יהיו הגופים 

האחרים פטורים מביטוח כאמור" 

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 11א בסעיף 11א לחוק העיקרי —2 

בסעיף קטן )א1( —   )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובה, המילה "בפגרה" — תימחק, ובמקום  )א( 
הסיפה החל במילה "בסיומה" יבוא "כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה 
— בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של 

עונת ספורט — בסיומה של אותה עונה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א4(, ספורטאי כאמור בפסקה )1( יוכל   )2("
להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט 
אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל 
כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה 

של אותה עונה ";

אחרי סעיף קטן )א4( יבוא:  )2(

")א5( בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, 
תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 
10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות 

בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו ";

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ב2( יבוא:  )3(

ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל,  ")ב( 
באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, 
בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר 

תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת 

ספר החוקים 2362, י"ד בסיוון התשע"ב, 2012 6 4



448

התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף  )ב1( 
קטן )ב(, לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת 

ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:

גיל הספורטאים;  )1(

מבקשים  הם  שממנה  באגודה  הספורטאים  של  פעילותם  תקופת   )2(
לעבור;

המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים "  )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 18(, התשע"ב—2012*

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א—1971  1 )להלן — החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 14א
בסעיף 14א —

בסעיפים קטנים )ב( עד )ד(, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:   )2(

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ו(, תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת  ")ו1( 
קבר בחייו בבית העלמין האזורי ברקת ישלם סכום כמפורט להלן, לפי העניין: 

סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת השנייה, בהתאם לסוג   )1(
חלקת הקבר שבו בחר;

אם ביקש לרכוש חלקת קבר בסמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין או   )2(
שבן זוגו רכש חלקת קבר בחייו בבית העלמין מסוג קבורת שדה במבנה, 
קבורה ברמה או קבורת סנהדרין ובן זוגו שילם את הסכום שיש לשלמו 
80% מהסכום שיש לשלמו לפי )1( — סכום שלא יעלה על   לפי פסקה 

פסקה )1(;

אם ביקש לרכוש חלקת קבר המיועדת לקבורה זוגית בחלקת קבר   )3(
מסוג קבורת שדה במבנה או קבורה ברמה — סכום שלא יעלה על 80% 

מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה )2(; 

בחוק זה, "בית העלמין האזורי ברקת" — בית עלמין ברקת בגבולות המסומנים 
בתכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מח/143, כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן "

בסעיף 14א1)א( לחוק העיקרי, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" 2 תיקון סעיף 14א1

בסעיף 14א2 לחוק העיקרי, אחרי "מהתעריף המפורט בתוספת" יבוא "הראשונה או 3 תיקון סעיף 14א2
 בתוספת השנייה, לפי העניין", אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" ואחרי

"בחלק א' בתוספת" יבוא "הראשונה" 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 במאי   29( התשע"ב  בסיוון  ח'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 439, מיום ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(, עמ' 736 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"א, עמ' 783    1

ספר החוקים 2362, י"ד בסיוון התשע"ב, 2012 6 4
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בסעיף 14א4 לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 14א4

בסעיף קטן )א(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בכל דין, הותרה גביית תשלום נוסף על דמי הקבורה, לפי 
סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 2, כמשמעותם 
באותו סעיף, לא יגבה אדם בקשר לקבורה של נפטר בבית העלמין האזורי ברקת 
תשלום כאמור בסכום העולה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה בהתאם לסוג 

חלקת הקבר "

ואחרי5 תיקון סעיף 14א6 "הראשונה"  יבוא  בתוספת"  א'  "בחלק  אחרי  העיקרי,  לחוק  14א6   בסעיף 
"בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה" 

בסעיף 14א7)א( לחוק העיקרי, אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" 6 תיקון סעיף 14א7

בסעיף 14א8)א( לחוק העיקרי, במקום "תגיש" יבוא "ומועצת בתי עלמין יגישו" 7 תיקון סעיף 14א8

בתוספת לחוק העיקרי, במקום "תוספת )סעיף 14א(" יבוא:8 תיקון התוספת

"תוספת ראשונה

)סעיפים 14א)ב( עד )ד(, 14א1)א(, 14א2, 14א4, 14א6, 14א7(" 

הוספת תוספת 
שנייה

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:9 

"תוספת שנייה

)סעיפים 14א)ו1(, 14א2, 14א4, 14א6(

בחוק זה — 1 

"קבורת שדה" — קבורה בשטח פתוח שבה פתח הקבר מלמעלה;

"קבורת שדה במבנה" — קבורה במבנה קומות, בקומת הקרקע או בקומה העליונה, 
שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורה ברמה" — קבורה במבנה קומות שאינה בקומת הקרקע ואינה בקומה 
העליונה, שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורת סנהדרין" — קבורה בחלל בנוי או חצוב, שבה פתח הקבר מהצד  

סוג הקבורה

סכום בשקלים חדשים

 עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב
)31 בדצמבר 2021(

מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 
בינואר 2022(

25,00025,000קבורת שדה

15,20017,480קבורת שדה במבנה

10,00011,500קבורה ברמה

7,360"6,400קבורת סנהדרין

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ג ר מ ב  ק ע י
השר לשירותי דת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   2

תיקון סעיף 14א4בסעיף 14א4 לחוק העיקרי —4 

בסעיף קטן )א(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בכל דין, הותרה גביית תשלום נוסף על דמי הקבורה, לפי 
סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 2, כמשמעותם 
באותו סעיף, לא יגבה אדם בקשר לקבורה של נפטר בבית העלמין האזורי ברקת 
תשלום כאמור בסכום העולה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה בהתאם לסוג 

חלקת הקבר "

ואחרי5  "הראשונה"  יבוא  בתוספת"  א'  "בחלק  אחרי  העיקרי,  לחוק  14א6   בסעיף 
"בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה" 

תיקון סעיף 14א6

תיקון סעיף 14א7בסעיף 14א7)א( לחוק העיקרי, אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" 6 

תיקון סעיף 14א8בסעיף 14א8)א( לחוק העיקרי, במקום "תגיש" יבוא "ומועצת בתי עלמין יגישו" 7 

תיקון התוספתבתוספת לחוק העיקרי, במקום "תוספת )סעיף 14א(" יבוא:8 

"תוספת ראשונה

)סעיפים 14א)ב( עד )ד(, 14א1)א(, 14א2, 14א4, 14א6, 14א7(" 

הוספת תוספת אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:9 
שנייה

"תוספת שנייה

)סעיפים 14א)ו1(, 14א2, 14א4, 14א6(

בחוק זה — 1 

"קבורת שדה" — קבורה בשטח פתוח שבה פתח הקבר מלמעלה;

"קבורת שדה במבנה" — קבורה במבנה קומות, בקומת הקרקע או בקומה העליונה, 
שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורה ברמה" — קבורה במבנה קומות שאינה בקומת הקרקע ואינה בקומה 
העליונה, שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורת סנהדרין" — קבורה בחלל בנוי או חצוב, שבה פתח הקבר מהצד  

סוג הקבורה

סכום בשקלים חדשים

 עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב
)31 בדצמבר 2021(

מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 
בינואר 2022(

25,00025,000קבורת שדה

15,20017,480קבורת שדה במבנה

10,00011,500קבורה ברמה

7,360"6,400קבורת סנהדרין

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ג ר מ ב  ק ע י
השר לשירותי דת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2362, י"ד בסיוון התשע"ב, 2012 6 4



450

חוק אוויר נקי )תיקון מס' 2 והוראת שעה(, התשע"ב-2012*

בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 21 -1 תיקון סעיף 21 

בסעיף קטן )ב(, המילים "לפחות מאה ימים לפני המועד שבו בכוונתו לתת את   )1(
ההיתר" - יימחקו;

)ו(, אחרי "לא ייתן היתר פליטה אלא לאחר" יבוא "שחלף המועד  בסעיף קטן   )2(
להגשת הערות לפי סעיף קטן )ה( ולאחר" 

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ב בסיוון התשע"ג )31 במאי 2013(, יקראו 2 הוראת שעה
את סעיף 21 לחוק העיקרי כך שאחרי סעיף קטן )ה( יבוא: 

על אף האמור בסעיף קטן )ה(, המנהל הכללי של המשרד רשאי, בהמלצת ")ה1(  )1(
הממונה, לקצר את התקופה להגשת ההערות כאמור באותו סעיף קטן, לתקופה 
שיורה עליה בהודעה שיפרסם לפי סעיף קטן )ב( אשר לא תפחת מ–21 ימים, 
אם מגיש הבקשה להיתר פליטה ביקש זאת בכתב בעת הגשת הבקשה, וצירף 
לבקשתו אישור בכתב מאת המנהל הכללי של המשרד הממשלתי שפעילות מקור 
הפליטה מצויה בתחום אחריותו ולפיו הבקשה נועדה לאפשר מתן שירות חיוני 
או הספקת מצרך חיוני שעיכוב בהספקתו עלול לגרום נזק חמור לכלל הציבור 
ולא ניתן להמתין 45 ימים עד לקבלת ההערות, לפני שתתקבל החלטה בדבר מתן 

היתר הפליטה ותנאיו 

קוצרה התקופה להגשת הערות לפי סעיף קטן זה, תפורסם הודעת הממונה   )2(
כאמור בסעיף קטן )ב( בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה וכן בעיתון מקומי 

המתפרסם במקום שבו יימצא מקור הפליטה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ד ר א ד  ע ל ג
השר להגנת הסביבה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 במאי   29( התשע"ב  בסיוון  ח'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 689, מיום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012(, עמ' 848 

ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"א, עמ' 749   1
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תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח 
ומרשם(, התשע"ב-2012*

)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם(, התשע"ב-12012    1
)להלן - החוק(, בתוספת השנייה, בפרט 48, בטור ב', במקום "43, 45, 46 או 49" צריך 

להיות "47, 49, 50 או 53" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק    2

ןא' בסיוון התשע"ב )22 במאי 2012( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

תיקון טעויות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2012*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-12011 )להלן - החוק(, בסעיף 56 -   1
)1( ברישה, במקום ")1(  בסעיף 2ב" צריך להיות "בסעיף 2ב";

)2( פסקת משנה )א( תסומן ")1(" ובה, במקום "העבודה - תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" 
צריך להיות "העבודה";

)3( פסקאות משנה )ב( ו–)ג( יסומנו ")2(" ו–")3(", בהתאמה;

")ב("  )3( שבה יסומנו ")א(",  )1( עד  ")4(" ותת–פסקאות  )ד( תסומן  )4( פסקת משנה 
ו–")ג(", בהתאמה 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק    2

ןא' בסיוון התשע"ב )22 במאי 2012( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ב )21 במאי 2012(   *
ס"ח התשע"ב, עמ' 238   1

התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשע"ב )21 במאי 2012(   *
ס"ח התשע"ב, עמ' 62   1
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