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חוק שמירת הניקיון )תיקון מסי  ,(12התשס״ט2008-
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חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון מסי  ,(39התשס״ט2008-

94

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מסי ) (7תיקון( ,התשס״ט2008-

95

חוק הסיוע המשפטי )תיקון מסי  ,(9התשס״ט2008-

95

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מסי  ,(43התשס״ט2008-

96

חוק שמירת הניקיון )תיקון מם׳  ,(12התשם״ט*2008-
בחוק שמירת הניקיון ,התשמ״ד984-וי ,אחרי סעיף 21א יבוא:

ה ו ס פ ת סעיף ו2ב

ן,

תיקון סעיף 7

י,

תיקון צו כינון

2

ו2ב) ,א(

״יום ניקיון א ר צ י

השר יקבע יום ניקיון ארצי במטרה להגביר את המודעות

בקרב הציבור לשמירה על הניקיון בשטחים הפתוחים
והציבוריים ולהגנה על הסביבה; יום הניקיון הארצי יתקיים
בכל שנה בחודש שלפני ט״ו בניסן,
)ב(

ביום הניקיון הארצי יקוימו ברחבי הארץ במחנות צה״ל,

ברשויות המקומיות ובמוסדות החינוך פעולות חינוך והסברה
בנושא שמירת הניקיון והגנה על הסביבה ,לרבות בנושא
מיחזור ,שיכללו השתתפות בפעולות ניקיון מיוחדות ,״
אהוד

גדעון עזרא

אולמרט

השר להגנת הסביבה

ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס

דליה א י צ י ק

נשיא המדינה

יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום וי בחשוון התשס״ט ) 4בנובמבר  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,259 -מ י ו ם כ״ח בתשרי התשס״ט ) 27באוקטובר  ,(2008עמי ,5
ס״ח התשמ״ד ,עמי 42ו; התשס״ח ,עמי ,864

חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון מם׳  ,(39התשם״ט*2008-
בחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה965-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 7
ו

)ו(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״סעיף קטן )ב(״ יבוא ״סעיפים קטנים )או( ו־)ב(״;

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)או( )ו(

מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש

רשות מקומית ומועצת הרשות ,או למילוי תפקידי המועצה ,בהתאם
להוראות לפי סעיף 43ו43 ,וא או  206לפקודת העיריות  ,או לפי סעיף
2

 38או 38א לפקודת המועצות המקומיות  ,אינו זכאי להיכלל ברשימת
3

מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות
מקומית לראשונה לאחר מינויו
)(2

הוראות פסקה )ו( יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי

ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה
לפי הוראות סעיף ,3״
שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו  ,בהתאם
4

,

לסעיף  7לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף ו לחוק זה ,ובשינויים המחויבים ,בתוך שלושים
ימים מיום תחילתו של חוק זה
*

התקבל בכנסת ביום ו ׳ בחשוון התשס״ט ) 4בנובמבר  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,259 -מ י ו ם כ״ח בתשרי התשס״ט ) 27באוקטובר  ,(2008עמי ,6

ו

2

3

4
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ס״ח התשכ״ה ,עמי  ;248התשס״ח ,עמי ,733
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי 97ו,
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי ,256
ק״ת התשי״ח ,עמי 259ו,

ספר החוקים ו9ו ,2י״ח בחשוון התשס״ט,2008 ,וו6,ו
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תחילה

תחילתו של 3וק זה שלותה חודשים מיום פרס וחלו.
אהוד

מאיר שטרית

אולמרט

שר הפנים

ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס

דליה א י צ י ק

נשיא המדינה

יושבת ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מם׳ ) (7תיקון( ,התשם״ט*2008-
וי

בחוק הביטוח הלאומי)תיקון מסי  ,(7התשנ״ו996-ו  ,בסעיף 6ו- ,אחרי סעיף קטן)ב(
ו

יבוא:
״)ג(

תיקון עעיף6ו

יבוא:
על אף הוראות ס עיף קטן)וא( ,תושבת ישראל שהיא עק רת בית או אלמנה

בת קצבה כאמור בסעיף בטן )א( תהא מבוטחת לפי פרא יי לטוק העיקרי ,אף שלא
מתקיים בה האמור בפסקה )ה להגדרה ״מבוט ח״ שבסעיף  223ולחוק הביקרי ,כנוסחה
בסעיף  2לחוק זה ״ בסעיף  2לחוק זה ״
.2

תחילתו של 2וק זה ביול! וטי בטבת התשנ״ו)ו בינואר 996ו( ,
אהוד

אולמרט

תחילה
יצחק הרצוג

שר הרוווחה והשירותים

ראש הממשלה

החברתיים

*

ש מ ע ו ן פרס

דליה א י צ י ק

נשיא המדינה
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התקבל בכנסת ביום זי בחשוון התשס״ט ) 5בנובמבר  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,374 -מ י ו ם יי באדר בי התשס״ח )7ו במרס  ,(2008עמי ,472

ו

ס״ח התשנ״ו ,עמי 27ו,

חוק הםיוע המשפטי )תיקון מם׳  ,(9התשם״ט*2008-
וי

בחוק הסיוע המשפטי ,ה תשל״ב972-ו )להלן  -החוק הוגיקרי( ,ב-עהף  ,9סעיף קטן )א(
ו

 בטל2י

 -בטל

בתוספת לחוק העיקרי ,פפרט ו ,במקום ״סעיף 377א)א()(5״ יבוא ״סעיפים 375יא או
377א)א(״

תיקון התוספת

377א)א(״
אהוד

דניאל פרידמן

אולמרט

ראש הממשלה

*

תיק ון סעיף 9

שר המשפטים

ש מ ע ו ן פרס

דליה א י צ י ק

נשיא המדינה

יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום זי בחשוון התשס״ט ) 5בנובמבר  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,404 -מ י ו ם כ״ה בתמוז התשס״ח ) 28ביולי  ,(2008עמי 702

ו

ס״ח התשל״ב ,עמי  ;95התשס״ח ,עמי 72ו
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חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מם׳  ,(43התשם״ט*2008-

ו

תיקון התוספת

השניה

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד994-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בתוספת השניה -
ו

בחלקה הראשון ,בסעיף )20א( ,אחרי פסקה ) (6יבוא:

)ו(

טיפול צוות רב־מקצועי בילדים עד גיל 8ו שאובחנו כמצויים

״)(7

בספקטרום האוטיסטי לפי הגדרות מדריך הסיווג והאבחון 81\1-4ס ,למעט
ילדים כאמור עד גיל  7המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם
בהתאם להוראות התוספת השלישית ״;
בחלקה השני ,תחת הכותרת ״שירותים בהשתתפות כספית עצמית של

)(2

המבוטח״ ,אחרי סעיף  6יבוא:
טיפולים פארה־רפואיים בילדים המצויים בםפקטרום האוטיםטי

״6א.

טיפול בילדים כאמור בסעיף )20א() (7בחלקה הראשון של תוספת זו:
טיפול של צוות רב־מקצועי יינתן תמורת השתתפות עצמית של
המבוטח בסך  23שקלים חדשים לטיפול יתרת עלות הטיפול  -על
חשבון הקופה עד לתעריף של משרד הבריאות השתתפות הקופה
תינתן לטיפול בידי כל אחד מאלה :פיזיותרפיסט ,קלינאי תקשורת
ומרפא בעיסוק; סך שעות הטיפול שיינתנו לילד בכלל המקצועות
האמורים יעמוד על  3בשבוע ״
תחילה והוראת

)א(

2

תחילתם של סעיף )20א() (7בחלקה הראשון של התוספת השניה לחוק העיקרי

כנוסחו בחוק זה )להלן  -סעיף )20א() ((7ושל סעיף 6א בחלקה השני של התוספת השניה

מ ע ב ר

לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה )להלן  -סעיף 6א( ,ביום הי בטבת התשס״ט )ו בינואר
) (2009להלן  -יום התחילה( ואולם -
)ו(

החל מיום התחילה ועד יום י״ד בטבת התש״ע ) ו 3בדצמבר  ,(2009יהיה סך שעות

הטיפול שיינתנו לילד בכלל המקצועות האמורים בסעיף 6א ,שעתיים בשבוע;
)(2

החל מיום התחילה ועד יום הי בטבת התשע״ב )ו 3בדצמבר וו ,(20תהיה

רשאית קופת חולים לקבוע ,לגבי כלל הילדים הנכללים בסעיף )20א() (7או חלקם,
או לגבי כל שעות הטיפול או חלקן ,כי ילדים כאמור יקבלו החזר כספי כתחליף
לשירות שהם זכאים לו לפי סעיף 6א או לפי פסקה )ו( ,לפי העניין ,בסכום שלא
יעלה על 7וו שקלים חדשים לכל שעת טיפול ,בכפוף לשניים אלה:
)א(

הוצגה לקופת החולים חשבונית המעידה על הוצאה בגובה הסכום

האמור;
)ב(

הטיפול ניתן בידי אחד מבעלי המקצוע המנויים בסעיף 6א ,שאושר

מראש בידי קופת החולים כבעל הכשרה מתאימה למתן הטיפול הנדרש
ואינו נכלל בהסדרים עם אותה קופה לעניין הטיפול האמור
)ב(

אין בהוראות סעיף קטן )א() (2כדי לגרוע מחובות קופות החולים כלפי כלל

המבוטחים לפי הוראות החוק העיקרי
אהוד

י ע ק ב בן י ז ר י

אולמרט

ראש הממשלה

*

שר הבריאות

ש מ ע ו ן פרס

דליה א י צ י ק

נשיא המדינה

יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום זי בחשוון התשס״ט ) 5בנובמבר  ;(2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  -ו3ו ,מ י ו ם י״ט בשבט התשס״ז ) 7בפברואר  ,(2007עמי 62

ו

ס״ח התשנ״ד ,עמי 56ו; התשס״ח ,עמי 729
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