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חוק דם טבורי ,התשם״ז*2007-
הגדרות

ן.

בחוק זה -

״בית חולים״  -מוסד רפואי הרשום כבית חולים לפי פקודת בריאות העם;
״בנק דם טבורי״  -מקום להקפאה ,לאחסון ולניפוק של מנות דם טבורי ,המיועדות
לשימור לשם השתלה באדם או לשם מחקר רפואי;
״בנק דם טבורי פרטי״  -בנק דם טבורי שמנות הדם הטבורי בו נשמרות לטובת השתלה
עצמית או לטובת השתלה בהתאם להוראות האדם שהדם הטבורי נאסף לאחר
לידתו ,או בהתאם להוראות אפוטרופסו של אותו אדם ,בלבד;
״בנק דם טבורי ציבורי״  -בנק דם טבורי שמנות הדם הטבורי בו נתרמו לטובת הכלל
והן זמינות לכל אדם הזקוק להשתלת תאי-אב ,ולצורכי מחקר רפואי;
״דם טבורי״  -דם חבל הטבור הנאסף מהשליה לאחר ניתוק חבל הטבור מיילוד לאחר
לידתו ,לרבות תאי-אב שהופקו מדם טבורי;
״היתר״  -היתר להפעלה ולהקמה של בנק דם טבורי שניתן לפי הוראות
סעיף ;6
״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;
״הסכמה מדעת״  -כמשמעותה בסעיף  13לחוק זכויות החולה ,התשנ״ו; 1996-
ן

״השתלה עצמית״  -השתלה של תאי-אב ממנת דם טבורי באדם שהדם הטבורי נאסף
לאחר לידתו;
״טיפול״ ,במנת דם טבורי  -איסוף מנת דם טבורי ,בדיקתה ,הפקת תאי-אב המצויים
בה ,הקפאתה ,שימורה וניפוקה;
״מגן דוד אדום״  -האגודה ״מגן דוד אדום בישראל״ שהוקמה לפי חוק מגן דוד אדום,
התש״י; 1950-
2

״מכון גנטי״ ו״מעבדה לבדיקות גנטיות״  -כהגדרתם בסעיף  2לחוק מידע גנטי,
התשס״א; 20 00-
3

״מעבדה רפואית״  -מעבדה רפואית הרשומה לפי פקודת בריאות העם;
״סיווג רקמות״  -סדרת בדיקות המבוצעות לצורך קביעת ההתאמה הגנטית בין שתי
רקמות );(Tissue typing
״פקודת בריאות העם״  -פקודת בריאות העם; 1940 ,
4

״תאי-אב״  -תאים המסוגלים לייצר את כל סוגי תאי הדם בגוף האדם )Hematopoietic
;(Stem Cells
״השר״  -שר הבריאות

התקבל בכנסת ביום יי באב התשס״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,110מיום י״ח בכסלו התשס״ו ) 19בדצמבר  ,(2005עמי .120ס״ח התשנ״ו ,עמי .327
ס״ח התש״י ,עמי .175
ס״ח התשס״א ,עמי .62
ע״ר  ,1940תוס׳  ,1עמי )ע( ) ,191א( .239
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לא יאסוף אדום דם טבו רי לשם הפקדה בבנק דם טבולי ,להא יבצע בו כל טיפול ולא יבצע
סיווג רקמות במנת דיו וטבורי תנאספה ,אלא ובהתאם להוראות חוקן זא.

פעולות לעניין
מנת דם טבורי

)נא( אינסוף דם טבורי יבוסע רק בביות חילוצו שלפי ותנאי רישומו יעז בו מחלקת
יולדות.

איסוף מנת דם
טבורי

)ב( המנהל רשאי לקבוע מאת ה תנאים והתש לומ יום למתן שירוש לאיסוף דת טבורי על
ידי בתי חולים ציבוריים תשם הפקצתו בבנק דם טהורי ,ותו :ול נשי קבע תואים ותשלומים
שונים לעניין בנק דש טבו רי פרט י ולעניץ בנק דם טב ורי ציבורי.
)ג( בסעיף זה ,״ביות חולים ציבורי״  -ביח לילים ממשלתי ,בית חולי ם שבבעלות תוחת
חולים ,בית חולים שבבעלות רשות םקומית וככל רית ח וליבן שהוא תאגיד שהםא מוסד
ציבורי כמשמעותו בפקודת מגס הכנסה ; לעניין סעיף קטן זה ,״בביות חולים ממשלתי״
 לרבות פעילות המתבבעת בו בודי תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודותהתקציב ,התשמ״ה) 1985-בחוק שה  -חוקק יס ודורו התק-יב(.
5

6

)א( לא יאסוף אדם דים טאורי ולא אבצע בו כל טיפול ,אלא אם כן טתנה לכך הסכ מה
מדעת ששל היולדת ושל אבי היהלוד ,ככל שש יש אפשלות סכירה לזהותו ,למצאו ראו לברר
את דעתו
את דעתו

הסכ מה בז דעת
לאיסוף מ נת דם
טבורי ולטיפו ל בה

)ב( הסכמה מדעות לעניין סעהף זה תינתן בכתע ,לפני הלידה; השר לפבע הוראות
לעניין זה ,לרבות לעניין המיד ע שיש למסיר ליולדת ולשבי היילוד לשם קבלת הסכמתם
ולעניין טופס ההסכמענ
)אנ מנת דם טבורי תיבדק לשם הקפאתה בבדיקות לסיאג רקמות ובבדלקות נוספות
הדרושות לשם הבטחת איכות מנת הדם תטבורי ובטיחותה ולשם התאמחה להשתלה,
כפי שיקבע המנהל פנוהלי משרד הבריאות ,ובלשד שבבר אם וטבורי ופרשי לא יחויב
לבצע בדיקות לסיווג רקמות; המנהס רשאי לקתו ע נהלים שונים ׳לעניין זה לגבש בנם דם
טבורי פרטי ובנק דם טבורי ציבורנ

י פ ו ל במנ ת דם
טבורי

ב

)ב( בדיקות לסיווג רקמות לא יבוצעו אלא במכון גנטי אוו במעבמה לבדיקות גנטיובד
בדיקות אחרות לא יבוצעו אלא במאבדה רפואית המתאימה לביצוען מל פי תנאי
רישומה ,או בשירות אגירת דם בשל מגן דוג־ אדום.
)ג(

המנהל יקבע בנוהלה מהלד הבריאות הוראות בעניינים אלה:
) (1מידע רפואי שיש לקבל מיולדת בקשר לאיסוף דם טבורי ומצבים שב הם
אין לאסוף דם טבוריא יןמילולאדסותף; דם טבורי מיולדת;
) (2כמות התאים המזערית תתנאים נ וספים הנחוצים םדי להבטיח כי מנת הדם
הטבורי שנאספה מהאימה להשתלה  ,וכן הוראלת שעניין דרכי הטיפתל במנת דם
טבורי שאינה עומדות בדרישות שנקבעו כאמור ,לרבות לעניין העב רתה לצלרכי
מחקר רפואי ,בהתאם לתנאים ישבבע השר לפא סעיף 4עא();(2
)ד( הבטחת הטיפול במנת דם טהורי ,לרבות הוראות לעניין סוג הבדאקות שיש
לבצע ואיכותן ,תהליכי ה הקפאה והשימור השל מנת דם טבורי ובטיחנת שימובה,
ופרקי הזמן המזערי והמרבי לשממרת מוה דם טבורי;
) (4הבטחת איכות (מנת דם טתורי או תאי-אב ובטיחותם;
) (5מידע שיש לקבל אודות היילשד שהדם הטבורי נאסף לאחר לטדתו ובדיק ות
שיש לבצע במנת הדום הטבצרי או בתהד-האב לפני העברתם להשתלה באדם.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 120
ס״ח התשמ״ה ,עמי .60
ספר החוקים  ,2107י״ח באב התשס״ז2. 8.2007 ,
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היתר הקמה
והפעלה

)א( הקמה והפעלה של בנק דם טבורי טעונות היתר מאת המנהל.

6

)ב( בקשה להיתר תוגש למנהל בכתב; המנהל רשאי לקבוע נהלים להגשת בקשה
להיתר ,לרבות לעניין מסמכים שעל מבקש ההיתר לצרף לבקשתו
)ג( לא יינתן היתר אם מבקש ההיתר או מי שמיועד לנהל את בנק הדם הטבורי
הורשע בעבירה שמפאת חומרתה ,מהותה או נסיבותיה ,אין זה ראוי שיפעיל או ינהל,
לפי העניין ,בנק דם טבורי.
)ד( המנהל רשאי שלא לתת היתר בהתחשב ,בין השאר ,בשיקולים האלה:
) (1הצורך בבנק דם טבורי ציבורי נוסף בהתאם לצורכי האוכלוסייה
בישראל;
) (2הוצאות ההפעלה השוטפות של בנק דם טבורי ציבורי והשלכתן על
ההוצאה הלאומית והציבורית לבריאות בישראל
)ה( המנהל רשאי לפטור בנק דם טבורי ציבורי המופעל בידי תאגיד שהוקם בחוק,
מחובת קבלת היתר ,אך אין במתן פטור כאמור כדי לפטור בנק דם טבורי כאמור מחובתו
לפעול בהתאם להוראות לפי חוק זה ,לרבות לפי נוהלי משרד הבריאות.
)ו(

השר יקבע הוראות לעניין דרישות ותנאים לקבלת היתר ,לרבות לעניין -
)(1

ציוד ומכשור רפואי הנדרשים לצורך הפעלת בנק דם טבורי;

) (2קיומם של ערבויות ותנאים להבטחת המשכיות השירות על ידי בנק דם
טבורי פרטי.
)ז( השר רשאי לקבוע חובת ביטוח שתחול על בנק דם טבורי פרטי ,כתנאי לקבלת
היתר ,לרבות ביטוח אחריות בית החולים שבו נאסף הדם הטבורי ,ביטוח מנות הדם
הטבורי המופקדות בבנק הדם הטבורי ,ביטוח נזקים לצד שלישי ולהבטחת כספם של
לקוחות ,וכל ביטוח נוסף שיראה השר לנכון
ביטול היתר ,הגבלתו 7
או התלייתו

.

המנהל רשאי לבטל היתר ,להגבילו או להתלותו ,לפי העניין ,לאחר שניתנה לבעל
ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו ,בהתקיים אחד מאלה:
)(1
)(2

בעל ההיתר ביקש לבטל את ההיתר שניתן לו ,בכפוף להוראות סעיף ;11
בעל ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

)ד( בעל ההיתר הורשע בעבירה שמפאת חומרתה ,מהותה ,או נסיבותיה ,אין זה ראוי
שיפעיל בנק דם טבורי;
)(4
איסור העברת היתר ק

.

זכויות קניין
במנת דם טבורי

9

.

שמירת מנת דם
טבורי בבנק דם
טבורי ציבורי לצורכי
השתלה במטופל
מסוים

.10

אם מצא כי הדבר נדרש מטעמים של שמירה על בריאות הציבור

היתר שניתן לפי סעיף  6הוא אישי ואינו ניתן להעברה אלא באישור מראש ובכתב של
המנהל ,ורשאי המנהל לקבוע כי העברה כאמור טעונה קבלת היתר חדש
)א( מנת דם טבורי שהופקדה בבנק דם טבורי פרטי שייכת לאדם שהדם הטבורי נאסף
לאחר לידתו ,ולא תועבר להשתלה אלא לפי הוראותיו או לפי הוראות אפוטרופסו ,לפי
העניין
)ב( מנת דם טבורי אינה ניתנת לעיקול או לשעבוד
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בנק דם טבורי ציבורי רשאי לבדוק ,להקפיא ולשמור מנת דם טבורי שלא נתרמה לטובת
הכלל או לצורכי מחקר רפואי ,בהתקיים כל אלה:
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) (1מנת הדם הטבורי נשמרת לשם השתלת מתאי -לאב במטופל מסאם שזהותט ידו עה
בעת איסוף הדם הטבבעותר י;איסוף הדם הטבורי;
) (2רופא מומחה קבע כר האטופל כאמור בפסקה) (1חולה במחלה ש הט יפול בה דחלש
השתלת תאי-אב שהופקל מדם טבורי; בפסקה זו ,״רופא מומחה״  -בעל תואר מומחה
לפי פקודת הרופאים ]נ וסח חדש[ ,התשל״ז; 1976-
7

)ד( היילוד ,שהדם הטבורי נאסף לאםר לידתו ונשמר כאמור ,הוא בן משש פחה מדרגה
ראשונה של המטופל כאמהר בפסקה)ו (ל
ןן,

)ה( אדם המחזיק ,מפעיל דאו מנהל בנק דם טבורי מודיע למנהל לפחות שלושה חוד שפח
מראש על כוונתו להאסיק לאת הפע לתו שיל הבתק ,ויעביר אלת מנות הדם הטבורי
המופקדות באותו בנק לבדק דם טתורי אחר ,באישור המנהל; במתן אישור להעברת
המנות יתחשב המנהל ,בין השאר ,בהסכם בין בנק הדם הטבורי שיש כוונה להבסיק את
פעילותו לבין מפקידי מנות הדם הטבורי ,ובמתדת םצוטך  -גם בישימושחם האפשריים
במנות הדם הטבורי המופקדות באותו בנק.

הפלקרנ ה פעלתו
של בנק דם טבורי

)ב( אין בהוראות סעיף קטן)הא( כדי להקנות למדעה זכות קניינית דאו אחרת במנות
הדם הטבורי המופקדות הטנק ד ם מבפרי שהפעלתו הופסריה.
.12

בעל היתר וכל מי שעועסק על כלו ישמרו בסוד ולא ועבירו לאחר כל מידע או מסמך
שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם דאו במהלך עבודתם ,אלא במ ידה הנםרשת
לביצוע הוראות חול זה ועכפוף לתוראקת כול דין א ו על פי תו בית משפט.

שמירת סודיות

)א( בחוק תקציב )שנתי ,בסעיף תקציב משרב הבריאות ,ייקבע ,בהכנית נפרדת -

מימ ון

) (1תקציב שנתי למימון ההוצשות הדרושות לטיפיל בה 1,000מנ ות דם טבורי,
התשר,ת לההמבתבאניקמודתםלטהבושריתלצהיבבורבינ;ק דם טבורי ציבורי;
הו
לכל היותר ,המתאילמוכלת ל י
) (2הוצאות משרד הברוצות ליישום חוק זה ולפיקוח על פעילות בנקי דום
טבורי ,לרבות באמצעות הקצאת בתקן כוח אדם לאשם כך;
בסעיף קטן זה ,״תכבית״ ו״סעיף תקציב״  -כהגערתת בחוק תקציב שנתי ,כמשמקותו
בחוק יסודות התקצביבחוק יסודות התקציב
)ב( המנהל רשאי להורות נכי מנות דם טבורת ?שיטופלו במימון אוצר המדינה כאמור
בסעיף זה ייאספו מקבוצות הל וגדרות באוכלוסי יה ,בתמהבל ובסדרי קדימות כפ י שערה ;
בהוראות כאמור יתחשב המנהל בהרכב האוכלוסייה בישראל ובמידת הזמינרא של
פתרונות חלופיים בעבור קבוצות אוכלוסייה בישראל.
)ג( המנהל יקבע )אג(ת הכהמונתה להימקרביעתאותאתהכהמתותמהימלרהבירתצויאשתלהמתנומתהידלםהטרבצורי בשבלנמקינו
דם טבורי ציבוריים ,הדרושים לצורכי האוכלוסייה בישראל; נאססה הכמות המרבית
בתמהיל הרצוי כאבור ,ימומנו מאוצר המדינה רוק ההוצאות דטיפ ול במהוצ דם טבורי,
הדרושות לשמירה עד הכמות והתמה יל האמורים.
^4

)אק השר ממונה על ביצוע חוק זה וההוא רשאי לקה תהין תקנות בכל הנוגע לביצועו,
לרבות הוראות לענילירןבו-ת הוראות לעניין -

ביצוע ותקנות

) (1השבת כספם של לקוחות לספי מנת דם טבו רל שנמצאה ב לתי מתאימה
להקפאה ,לשימור או לשימוש;
) (2התנאים להעברת מנות דים טבורי המומקדתת םבנק דם טבורי ציב ורי ,לצוםכי
מחקר רפואי.

7

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמי .594
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)ב(

הוראות סעיפים 29 ,29א ו0-ד לפקודת בריאות העם יחולו גם על בנק דם טבורי
ציבורי ,בשינויים המחויבים

)ג(

נהלים שקבע המנהל לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד
הבריאות

תחילה

^5

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו )להלן  -יום התחילה(.

הוראות מעבר

16

)א( בנק דם טבורי שהיה קיים ערב יום התחילה )בסעיף זה  -בנק דם טבורי קיים(
והגיש בקשה להיתר לפי סעיף  6בתוך שישים ימים מיום שקבע השר הוראות לעניין
קבלת היתר כאמור בסעיף  ,6רשאי להמשיך ולפעול עד להחלטת המנהל בבקשתו;
המנהל רשאי לקבוע הוראות לעניין מתן פטור לבנק דם טבורי קיים ,מקיום אחד או
יותר מהדרישות או מהתנאים שקבע לקבלת היתר ,אם שוכנע שאין בכך כדי לפגוע
באיכות מנות הדם הטבורי המופקדות באותו בנק ובבטיחותן.

תיקון סעיף ו

ן,

)ב( תקנות ראשונות לפי סעיף )6ו( יותקנו בתוך  180ימים מיום התחילה.
)ג( בנק דם טבורי קיים לא יחויב לבצע בדיקות לפי סעיף  5במנות דם טבורי המופקדות
אצלו ושנאספו לפני יום התחילה ,למעט בדיקות לפי סעיף )5ג() (4ו.(5)-
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

יעקב בן־יזרי
שר הבריאות
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון מם׳  ,(8התשם״ז*2007-
בחוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( ,התשל״ג1973-י )להלן  -החוק העיקרי(,
בסעיף - 1
)(1

אחרי ההגדרה ״איסום״ יבוא:
״״בית אריזה״  -עסק המשמש למיון ,לבירור או לאריזת צמחים;״;

) (2בהגדרה ״ענף״ ,במקום ״ענף פרי ההדר וענף צמחי הנוי״ יבוא ״וענף פרי
ההדר״;
)(3

אחרי ההגדרה ״ענף״ יבוא:
״״פעולה ענפית״  -פעולה הממומנת מכספי הקרן המיוחדת של הענף ,המיועדת
לקידום ענייניו של אותו ענף ,כאמור בסעיף )37א();(2
״פעולה תת־ענפית״  -פעולה הממומנת מכספי הקרן המיוחדת של מין של
צמחים שהוקמה לגביו ועדת משנה ,המיועדת לקידום ענייניו של אותו
מין ,כאמור בסעיף )37א();(2״;

)(4

אחרי ההגדרה ״צמחים״ יבוא:

* התקבל בכנסת ביום יי באב התשס״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,305מיום כ׳ בסיון התשס״ז ) 6ביוני  ,(2007עמי .644ס״ח התשל״ג ,עמי  ;310התשס״ז ,עמי .14
ן
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״״תעשיין״  -מי שע״״סתקוע שאויןח״ל-ק מיעסשקעוסבקיוי צאוורחמלוקצרמיעצסמקוחיבים;י״צור מוצרי צמחים;״
בסעיף  2לחוק העיקרי ,במק ום וסעיף קטן )ב( יבוא:

^

תיקון סעיף 2

״)ב( השרים רשאים לכלול בתחום תפקידיה ולס מכויותי ה של המו עצמ גם ענבי יין וגם
זיתי שמן ,ויראו אותם לעני ין מוק זרה כענף; כמו כן רשאים השרים ,באישור ההעדה
האמורה ,בצו שיפורסם ברש ומוות ,להקים לגרי ענבי הלין וזיתל הישמנ מוהצןת יפרדות
 מועצת היין ומוע-צתמוהעזציתיהםי״י ן ומועצת הזיתים ״^

בסעיף  4לחוק העיקרי -
)(1

תיקון סעיף 4

במקום סעיף )קטן )א( מבוא:

״)א( השר ימנה את חברי המו עצה שמספרם לא יעלה על  ,41ובהם חמישה נציגי
הממשלה והם :שלוהשמהמ נשצליגהי והשם:ר ,נשצלויגשהשרנ צהיגתיעהשישהר ,נהצמיגסחשררוהתעסשויקהההונמצסיגח ר והתעסוקה
שר האוצר ,והשארש-ר נהציאגויצצר,יובוהר;שמאירנוי -נהצחיגביריצםיבומרק;רמבינהויתעהשחיבינרים ומהקצררבכנהיתםעשינים והצר
לפי סעיף קטן )ב()ל( ו )-ד( יהיט לאחר התיי עצות עם שר התעשיה המסשר
והתעסוקה ״;
והתעסוקה ״;
)(2

בסעיף קטן )ב()-(2

בסעיף קטן )ב( -

)א( בפסקה ) ,(1במקום ״שיקבעו ה שרים״ יבוא ״שיקהע השר ״;
)ב( אחרי פסקה ))( יבוא:
״)1א( שלושה חברים שהם נציהי ארגון מגהלים יציג ,אחד מכל םנף;
לעניין זה ,״ארגון מגלדעלניםן יזצה,יג״״א-רגואןרגמוןגדמלגידםליצםיג״שה-ו כאחרגלוןהנמגחדתלידםעתשוהושכלח להנחת דעת
השר כי הוא מייצג את המ ספר הגדול ביותר של ההגדללם בענף;
)1ב( סבר השר כי הרכב נציגי המגדלים שמוני ל פי פסקאות ) (1ו)-לא(
אינו נותן ביטוי הולם לייצוגם של כלל המגדלים ,שרבות בשל דל שאלנו
כולל מגדלים מאזור לידול מסםם ,מגדלים של צמחי ם מסוג מסוים אח
מגדלים המשתייכימ למגזר מסוים ,רשאי הוא ,כדי להבטיח ייצוג הדלם,
למנות עד שלושה למניית נוספים שקרח קבוצות המגדמים שאבנה מיוצגת
באופן הולם; מינוי כאמפר ייעשה לאחר התיי עצעת ע ם אוף המייצג ,ולד עת
השר ,את קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם ,ככל שקיים גוף
כאמור;״;
כאמור;״;
)ג(

במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2שישה חברים מקרש תעשיינים ,משווקי צמחים ויצואני צ מחים,
שימונו באופן שיינתן מוטו י הופם לייצתגם של כלל הענפצם;״;

^

)ד(

סעיף קטן )ג( )-ד(בטל;סעיף קטן )ג(  -בטל;

)(4

בסעיף קטן )ד( ,במקבם ״השרים״ יבבמ ״השר״ובמקום ״יקבעו״ יבוא ״קקב עי;

)(5

בסעיף קטן )ו( ,במקום ״השרים רשאים״ יבוא ״הש ר רשאי״.

בסעיף  5לחוק העיקרי ,במק ום סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 5

״)א( השר ימנה את יושב ראש ממועצה משין רציגיו במועצה; נציג שר התעשיה המסחר
והתעסוקה במועצה התיה סגן המשב ראשי״
^

בסעיף )6א( לחוק העיקרף במק ום ״יותר ממח ציות מס פר״ יבוא ״מחתימס

ת״ קון סעיף 6

^

בסעיף  7לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 7

)(1

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
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״)א  (1על אף הוראות סעיף קטן )א( ,החלטות המועצה בנוגע לנכסים המשמשים
ענף או מין מסוים של צמחים או בנוגע לפעולה ענפית או תת-ענפית ,יתקבלו
ברוב האמור באותו סעיף קטן לאחר קבלת המלצת הוועדה הענפית לפי סעיף
10א)ג( ,ואולם לא תקבל המועצה החלטה כאמור בניגוד להמלצת הוועדה
הענפית ,אלא ברוב של שני שלישים מהנוכחים; לעניין זה ,״נכסים״  -מקרקעין,
מיטלטלין ,זכויות וטובות הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ,לרבות ידע,
חובות והתחייבויות ,התקשרויות או עסקאות מכל סוג ,והפירות שמניב כל אחד
מאלה ״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״באותה ישיבה לא תקבל״ יבוא ״באותה ישיבה ,למעט
החלטה בנוגע לנכסים או לפעולה ענפית או תת-ענפית כאמור בסעיף קטן )א ,(1לא
תקבל״;
)ד(

סעיף קטן )ה(  -בטל

תיקון סעיף 9

7

בסעיף  9לחוק העיקרי ,במקום ״השרים״ יבוא ״השר״.

תיקון סעיף 10

^

בסעיף  10לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 10א

^

״)א( למועצה יהיה ועד פועל שמספר חבריו לא יעלה על  ,15ובהם שלושה חברים
מקרב נציגי הממשלה במועצה והם :יושב ראש המועצה שישמש גם יושב ראש הוועד
הפועל ,סגן יושב ראש המועצה שישמש גם סגן יושב ראש הוועד הפועל וחבר נוסף
שימנה השר; המועצה תמנה את שאר חברי הוועד הפועל מקרב נציגי הציבור במועצה,
ובלבד שמחצית חברי הוועד הפועל ,לפחות ,יהיו מקרב נציגי המגדלים שנבחרו
בבחירות לפי סעיף )4ב() ,(1ובהם נציג מגדלים אחד לפחות מכל ענף.״
בסעיף 10א לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן )ג( ,במקום ״לאותו ענף.״ יבוא ״לאותו ענף; המלצה של הוועדה הענפית
למועצה בעניין פעולה תת-ענפית תינתן לאחר קבלת המלצותיה של ועדת המשנה
הנוגעת לעניין ,לפי סעיף קטן )ו(; הוועדה הענפית לא תיתן למועצה המלצה הנוגדת את
המלצת ועדת המשנה אלא אם כן התקבלה על כך החלטה בישיבת הוועדה הענפית,
ברוב של שני שלישים מהנוכחים ,ובלבד שנכחו בישיבה מחצית מחברי הוועדה,
לפחות.״;
)(2

בסעיף קטן )ו( ,במקום ״לפני המועצה״ יבוא ״לפני הוועדה הענפית״;

)ד(

בסעיף קטן )ז( -
)א( ברישה ,במקום ״בכללים״ יבוא ״בתקנות״;
)ב( בפסקה ) ,(1המילים ״וועדות המשנה״  -יימחקו ,ובמקום ״בחירתם״ יבוא
״מינוים״;
)ג(

)(4

בפסקה ) ,(2המילים ״וועדות המשנה״  -יימחקו;

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:
״)ח( המועצה ,בהתייעצות עם הוועדה הענפית הנוגעת לעניין ,תקבע
בכללים -
) (1את מספר חברי ועדות המשנה ,תקופת כהונתם ,תנאי כשירותם
ודרכי מינוים;
)(2
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בסעיף  11לחוקק העיקרי ,בפסקה ק ( ,עחרי ״בריסן ה עבודה״ יבוא ״ולתמוך בקיומם אשל
ארגוני מגדלים ,לעודד את פדילותם עלשתף עמם פעולהל

תיקון סעיף 11

11ק

בסעיף )12ב( ׳לחו וק העיקרי ,בכל מקום ,במקווי ,״השש רים״ יבבמ ״השר״.

תיקון סעיף 12

12ק

ד1ק

בסעיף ד 1לחוקק העיקרי -

תיקון סעיף ד1

)(1

בסעיף קטן )א) ,במקום ״השרים״ יבבא ״השר״;

)(2

בסעיף קטן )ג( במקום ״שהטיל השד׳ יבויא ״שחטילהל
)

בסעיף  15לחוק העיקרי ,אחרי פסקה )ד( יבוא:

תיקון סעיף 15

״)דא( הסמכות לקבו כלל׳ ם לפל החוק ,הלתונה למועצהה
,

א

.14

בסעיף  16לחוק העיקרי ,גב מק ום ״ ושרים״ י ב ״השר״.

.15

בסעיף  26לחוקק העיקרי• -

ו

)(1

תיקון סעיף 16

במ

תיקון סעיף 26

בסעיף קטן )א) ,במקום ״השר רשאי״ ׳ בוא ״המועצ רשא ת״;
,

ב

ש

) (2בסעיף קטן )ג( ,במק ו ם ״ ה ח ל יט הש ר ״ יב וא ״ ה חל י ט ה המו עצ ה״ וב מק ום ״ יק בע״
יבוא ״תקבע״
בס

) (2

י ב ו א

ע יף

ק טן

,

)ג(

מ קו

ב

ם

״ה ח

ל

ה

י ט

שר

״

ו א

יב

ה

חל

י

ה

ט

ה

צה״

מו

ו ב מ ק ו ם

״ י ק

״ ת ק ב ע ״

.16

בסעיף  27לחוק העיקרע במ2ום ״משקבע השר״ יבוא ״משקב עה המועצה״ ,במקום ״נתן
לו השר או מי שהוא הסבליך לכך״ יבוא ״נתנה לו המו עצה״ ,במקו ם ״והש ה כמי שהוא
הסמיך לכך ,רשאי״יבוא ״וה^יעצה רשא ״ ובמקום ״שיראה״ יב א ״שתראה״.

.17

בסעיף  29לחוקק העיקר -

תיקון ס יף 27
מ

ע

ב

וא

תיקון סעיף 29

ע

) (1ברישה ,במקום ״השר רשאי ,לאח ר הו״ יעצות עם המועצה,״ יבו א ״המועצה
רשאית״;
ו

ר ש א י ת ״ ;

) (2בפסקה ) ,(1במקום ״ששר החק לאות םבע״ ייבוא ״שהמועצה ק בעה״ ;
)ד( במקום פסקה ) (11יבוא:
״) (11חובת מגדליה משווקים ,יצויאנים ,בתי אר י ה ותעש יינים  ,לנהל רישום
ולמסור דינים וחשבונות ,בטפסי ם ,במדיה מגנטיות א ו אופטי ת או בתקשורת
מחשבים ,כפי שתורה המועצה;״;
י

)(4

אחרי פסקה )ד ( 1יבוא:
״) (14הוראות בדב דרכי הניהול של שווקים סיטו נאיים של צמחים ואופן
הפיקוח עליהם.״
4

^8

בסעיף 0ד לחוקק העיקר -

תיקון סעיף 0ד

ע

) (1בסעיף קטן )א( -
)(1

ב ס ע י ף

-

ק ט ן ) א (

)א( במקום הרישה יבוא ״ה מועצה מוסמכות ,לגביי צ מ ח
באמצעותה  -״;
ב א מ צ ע ו ת ה

-

סמ

המשתקים

״;

)ב( בפסקה ) ,(1המילים ״המועצה מוסמכת״  -יימחהו ,ובמקום ״השרים״ יבוא
״השר״;
״ ה ש ר ״ ;

)ג( בפסקה ) ,(2המ לים ״השר רשאי״  -יימחקו ,בכל מקוב! ,במחום ״למועצה
יבוא ״לה״ ,במקום ״ושלדעת השר״ בוא ״ושלדעתה״ ,ובמקום ״שיק ע השר״
יבוא ״שתקבע״;
נ

(

ת

נ

)ד( בפסקה )ד( ,המילים ״ה ועצה וסמכת״  -יימחק ו ,ו מכום ״שק ע השר״
יבוא ״שתקבע״;
ק
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) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום ״השרים״ ״יבוא ״השר״ ובמקום ״שר החקלאות״ יבוא
״השר״
תיקון סעיף 1דא

^9

בסעיף 1דא)ב( לחוק העיקרי -
)(1

בפסקה )ד( ,במקום ״שימושן״ יבוא ״מימושן״;

) (2בפסקה ) ,(7בסופה יבוא ״ואופן הגשתם ,לרבות במדיה מגנטית או אופטית או
בתקשורת מחשבים״
תיקון סעיף 4ד

^0

בסעיף 4ד לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום ״השר רשאי״ יבוא ״המועצה רשאית״.
בסעיף 6ד לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 6ד

)(1

בסעיף קטן )א( -
)א( ברישה ,במקום ״השר ,לאחר שנתן״ יבוא ״המועצה ,לאחר שנתנה״ ,במקום
״בהסכמת״ יבוא ״באישור השר ,בהסכמת״ ובמקום ״רשאי״ יבוא ״רשאית״;
)ב( אחרי פסקה ) (1יבוא:
״)1א( לקבוע מועדים ודרכים לעדכון סכומי ההיטלים;״;
)ג(

בפסקה ) ,(2המילה ״המורשים״  -תימחק;

)ד( בפסקה )ד( ,בסופה יבוא ״במדיה מגנטית או אופטית ,בתקשורת מחשבים
או בכל דרך אחרת שתקבע המועצה״;
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)א (1שיעור ההיטלים שייקבעו לפי סעיף קטן )א( לא יפחת מ 0.25%-מסך
הפדיון במכירה בסיטונות של הצמחים באותם ענפים או מינים שלגביהם נקבע
ההיטל ,ששווקו בעונה הקודמת לקביעת ההיטלים )בסעיף קטן זה  -רצפת
ההיטל( ,ולא יעלה על  0.8%מסך הפדיון כאמור )בסעיף קטן זה  -תקרת ההיטל(;
השר רשאי ,מיזמתו או לפי בקשת המועצה ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,לשנות ,בצו ,את שיעורי רצפת ההיטל ותקרת ההיטל
הקבועים בסעיף קטן זה
)א (2המועצה רשאית ,בכללים כאמור בסעיף קטן )א( ,להטיל היטל על מגדלים
של מין או מינים של צמחים ,באזור מסוים ,לשם מימון פעולות מסוימות לגבי
אותו מין או מינים של צמחים באזור האמור ,ובלבד שביקשו זאת רוב המגדלים
כאמור; היטל לפי סעיף קטן זה יוטל ,לתקופה קצובה ,נוסף על ההיטלים שהוטלו
לפי סעיף קטן )א( על מגדלי אותו מין או מינים של צמחים באזור המסוים ,ובלבד
ששיעורו לא יעלה על  10%מסכומי ההיטלים כאמור; בסעיף קטן זה ,״אזור״ -
שטח הכולל תחום שיפוט של רשות מקומית אחת לפחות.״;

)ד(
תיקון סעיף 7ד
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^2

סעיפים קטנים )ב( ו)-ג(  -בטלים.

בסעיף 7ד לחוק העיקרי -
)(1

בכותרת השוליים ,במקום ״קרנות״ יבוא ״ניכויים וקרנות״;

)(2

במקום סעיף קטן )א( יבוא:
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״)א( ) (1המועצה ת נכה ,מכספי הה יתלים שהוטלו להי סעיף שהא( ,סלום
בשיעור רצפת ההיטל כמשמעותה בסעלף 6ד)א ,(1תצורך כיסוי הוצאות
המינהל שלה )בפסקה זו  -ניכוי לכיסוי הוצ-ותכ ורשאית היא אוכחת עש
 10%מכספי ההיטלים שמוותרו ההחר הניכוי לכיסוי הוצאהת ,לחשבון יק רן
כללית ,כדי לממן פעולות הדרו ששות לשם ביצ וע רתפקידי המו עצה ה תגעים
לכלל הענפים ,לרבות יצירת עתוד ה כספית ,ופעולות לקידום ענויניהם של
כלל הענפים ומיני הצמחים; נוות רה בידי המועצה יתרה מהסכום שהכתה
לכיסוי הוצאות לפי פסקהזו ,תועבל היתרה לחשבון הקרן הכהלית.
) (2יתרת כספי ההיטלים ש נותרה לאחר הניכויים האמור בפסקה י(1
תועבר לחשבון קרן מיבח דת של כל אחד מהענפים או מיני הצמחים
שלגביהם הוטלו ,ותשמש למימון פעואת המיועדות לקידום ענייניו ושל
הענף או המין בלבדהענף או המין בלבד
)ד( המועצה תנכה ,מכספי ההיטל שהוטל על מגדלי מין או מיני צמחים
באזור מסוים לפי סעיף 6ד)א ,(2סלום לעורך כיסוי סוצא ות המינהל שלה,
שיידרשו לשם מימוש הפעולות שבשמן שוטל ההיטל)בפסק ה זו  -הפעול )בת
האזוריות(; יתרת כספי ההיטל תועתר לחישהון קרן מיוחדת של מגדלי המין
או מיני הצמחים באזור המהוים ,ותשמש למימוו םפעזלות האזורעת.״;
)ד( בסעיף קטן )ד( ,במקבם הרישה עד המילה ״יקבעו״ יבוא ״המועצה ,באישור השר
ובהסכמת שר האו וצבר,התסקכבמעת״ שר האוצר ,תקבע״
ת2ק בסעיף 9ד לחוק העיקר! -

תיקון סעיף 9ד

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״רשאית המועצהן ״באישור השרים לאחר שנו עצו״ יםוא
״רשאית המועצה לבצע פעולות לוויסות שיווקם של צמחים ,לרבות הספקת צמ חים
לתעשיה וייצוא צמחים ,וכן רשאית היא ,באישור הישר האחר שנועץ״;
)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקבם ״השרים״ יבבא ״השר״.

24ק בסעיף  40לחוק העיקרע ,ב0ל מקום  ,במקום ״השש רים״ יבבא ״השר״.

תיקון סעיף 40

25ק בסעיף )41ב( ל וק העיקרי ,במק ום והשרים״ יבבא ״השר״.

תיקון סעיף 41

ק2ק בסעיף  42לחוק העיקרע ,ב מק ום והשרים״ יבבמ ״השר״.

תיקון סעיף 42

27ק בסעדף ד 4לחוק העיקרי ,במקום ״השרעם רשאים״ יבוא ״השר רשאי״ ובכל מהום ,רמקום
״לשרים״ יבוא ״לו ולשר האוצרא

תיק ון סעיף ב4

2

28ק בסעיף  44לחוק העיקרע ,במק ום ״ה שרים״ יבבא ״השר״.
29ק בסעיף  45לחוק העיקרע -
)(1
)(2

תיקון סעיף 45

בסעיף קטן )א) ,במקום ״ה שרים״ יבבא ״השר״ ובמקו ים ״אש השרים״ יבוא ״שהשר״;
בסעיף קטן )ד()(2,במקבוסםע״ילףשקרטיןם)״ד(י,בובאמ ק״ולםש״ר״לשרים״ יבוא ״לשר״

בסעיף ד)5א() (2לחוק העיקרי ,במקום ושקבע השר״ יבוא ״שקבעה המועצה״״
בסעיף  58לחוקק העיקרע ,במק ום ושקבע השר״ יבוא ״שקבעה״.
^2

תיקון סעיף 44

תיעון סעיף ד5
תיקון סעיף 58

בסעיף  65לחוק העיערף ,במקום ״השרקם״ יבוא ״השר״ ובמ קום ״ רשאים״ יבוא
״רשאי״
״רשאי״

ת״קוןסעיף65

בסעיף  66לחוק העבסרי ,במקום ״השעים מ מונים״ יבוא ״השר ממוםה״ ובמקום ״והם
רשאים״ יבוא ״והואר רשאשיאםי״ יבוא ״והוא רשאי״

ת״קון סעיף 66
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הוספת סעיף 66א

4ד

.

אחרי סעיף  66לחוק העיקרי יבוא:
קקא .כללי המועצה לפי חוק זה טעונים אישור השר״

״אישור כללי
המועצה
תיקון סעיף ד7

5

^

בסעיף ד)7א( לחוק העיקרי -
)(1

בהגדרה ״נכסים״ ,במקום ״)7ה(״ יבוא ״)7א(1״;

)(2

אחרי ההגדרה ״תיקון מסי 6״ יבוא:
״״תיקון מסי 8״  -חוק זה כנוסחו לפי חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )תיקון
מסי  ,(8התשס״ז. 2007-״
2

בסעיף )75א( לחוק העיקרי ,במקום ״תיקון מסי 6״ יבוא ״תיקון מסי 8״.

תיקון סעיף 75
הוספת סעיף 75א

^7

תיקון התוספת

^8

אחרי סעיף  75לחוק העיקרי יבוא:
״מינוי חברים
ראשונים בוועדות
הענפיות

75א .סבר השר כי הרכב נציגי המגדלים בוועדה ענפית ,שנבחרו
בבחירות לפי תיקון מסי  ,6אינו נותן ביטוי הולם לייצוגם
של כלל המגדלים באותו ענף ,לרבות בשל כך שאינו כולל
מגדלים מאזור גידול מסוים ,מגדלים של צמחים מסוג
מסוים או מגדלים המשתייכים למגזר מסוים ,רשאי הוא,
כדי להבטיח ייצוג הולם ,למנות עד חמישה חברים נוספים
מקרב קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם; מינוי
כאמור ייעשה לאחר התייעצות עם גוף המייצג ,לדעת השר,
את קבוצת המגדלים שאינה מיוצגת באופן הולם ,ככל שקיים
גוף כאמור״

בתוספת לחוק העיקרי ,הכותרת ״ענף צמחי הנוי״  -תימחק.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שלום שמחון
שר החקלאות
ופיתוח הכפר
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

א ל י ה ו י שי
שר התעשיה המסחר
והתעסוקה
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

ס״ח התשס״ז ,עמי .422
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חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( )תיקון מם׳ ,(58
התשם״ז*2007 -
בחוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכיששה( ,התשכיה-ד96ש )׳; הלן  -החוק העיקרי(,
בסעיף 9דא)א( ,בפבסע )ד( ,במקום הסיפה החל במילים ״לע ניין להד יבוא ״לעניין
זה -
זה -
1

תיקון סעיה עדא

״קרוב״  -לרבות אי״גוקדרוהב״שו-ללטרבוותאיאגיוגודדשהבשוליטטבתוהואשיוגלוטד בשו;בשליטת השולט בו;
״שליטה״  -כמשמ״עושתליהטבה״ס ע-יףכ2מ ושבמשעיונותיהםבסאלעיהף2 :ב כולבשמינקויםיםבסאעליהף :הבכאלמ ומר,קובםמ קבוסםעיף האמור ,במק
״רובו של הון המניורת״ ייקרא  20%%נאו יותיר שא ״הון המניות״ ובמקום ״את רובו
של הסכום״ ייקרא ״ש%ל0ה2סאוכ יםו״תיריקשרלא ״הס%כ0ו2ם;א״ו יותר של הסכום;״
בכותרת פרק !־חמישי  2לחוק העיקרי ,שמק וום ״אוהעיה במקרקעין א פוראת שעה״ יבב וא
״אופציה במקרקעין״.
בסעיף 49י לחוק העיקעי -
)(1

בסעיף קטן )א) ,ההגדרנו ״ התק)פה ההובעת״ ה תימחק;

)(2

בסעיף קטן )ב( ,ברישיור ,המיליננ ״בתקופה הקמבעת״  -יימחהו.

בסעיף א4יא לחוק העיקרי -

תיקון כותרת פרקן
חמישי 2
תיקון סעיף 49י

תיקון סעיף 49יא

) (1בסעיף קטן )א() בהגדרה ״התקופה הקהבעת״ ,במקום ״יי בטבע התשס״ז)1ד בדצמבר
(2006״ יבוא ״די בטבת התשס״ט )1ד בדבמבר (2008״;
)(2

בסעיף קטן )ב( -
)א( בפסקה ))(2א( ,במקום ״איש)ר לאספמת שיריתים כמשפעותו בהגדרה ״סיום
בניה״ בסעיף (4)19״ בבוא ״אסשור לאספקת ח שמל ,מים או חיב ור של טלפון לבנין,
לפי סעיף  265לחוק התסנון והבניה״;
)ב( בפסקה ) ,(4במקום ההגדרה ״קרובק יב וא:
״״קרוב״  -לרבות א״״וד השולט בוואיגוד שבשליטת השולט בו;
״שליטה״  -כמשמעותה הסעיף  2ובשיתיים אלה :בכל מקום בסעיף האמור,
במקום ״רובו של הון המניות״ ייקרא ״ 20%או י ותר ש ל הון המניות״
ובמקום ״את רובו של הסםום״ ״קרא ״0%ה או יותר של הסכום;״

בסעיף 49יא)1א( לחוק !העיקרי ,בפסלח ) ,(5במקום הסיפה החל במילים ״לעניין זה,״
יבוא ״לעניין זה  -יבוא ״לעניין זה -

תיקון סעיף49יאי

״קרוב״  -לרבות אי״גוקדרוהב״שו-ללטרבוותאיאגיוגודדשהבשוליטטבתוהואשיוגלוטד בשו;בשליטת השולט בו;
״שליטה״  -כמשמ״עושתליהטבה״ס ע-יףכ2מ ושבמשעיונותיהםבסאלעיהף2 :ב כולבשמינקויםיםבסאעליהף :הבכאלמ ומר,קובםמ קבוסםעיף האמור ,במקו
״רובו של הון המניו״רתו״ביוי קשרלא״הון0 %ה2מנאיו יתו״תיריקשרלא ״הון0 %ה2מנאיויתו״,ת רובשמלק והםו ן״ אהתמנירובתו״  ,ובמקום ״את רוב
של הסכום״ ייקרא ״%נה או יותר של הסכום.׳/
בסעיף 49יב)א( לחוק העיקרי ,בפסקה )ד( ,במקום בסיפה החל במילים ״לעניין זה,״ יבוא
״לעניין זה -
״לעניין זה -

תיקון סעזף 49יב

״קרוב״  -לרבות אי״גוקדרוהב״שו-ללטרבוותאיאגיוגודדשהבשוליטטבתוהואשיוגלוטד בשו;בשליטת השולט בו;

התקבל בכנסת ביום יי באב התשס״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,294מיום י״ט באייר התשס״ז ) 7במאי  ,(2007עמי .580ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;156התשס״ו ,עמי .226
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״שליטה״  -כמשמעותה בסעיף  2ובשינויים אלה :בכל מקום בסעיף האמור ,במקום
״רובו של הון המניות״ ייקרא ״ 20%או יותר של הון המניות״ ובמקום ״את רובו
של הסכום״ ייקרא ״ 20%או יותר של הסכום .״.
תיקון כותרת פרק
חמישי 4

.7

בכותרת פרק חמישי  4לחוק העיקרי ,במקום ״פינוי ובינוי  -הוראת שעה״ יבוא ״פינוי
ובינוי״

תיקון סעיף 49יט

.8

בסעיף 49יט)א( לחוק העיקרי ,ההגדרה ״התקופה הקובעת״  -תימחק.

תיקון סעיף 49כב

.9

בסעיף 49כב)ב( לחוק העיקרי ,במקום הסיפה החל במילים ״בסעיף קטן זה,״ יבוא ״בסעיף
קטן זה -

תיקון סעיף 49כח

 .10בסעיף 49כח)ב( לחוק העיקרי ,במקום ״בתקופה הקובעת״ יבוא ״החל ביום כ״א בחשון
התשס״ב ) 7בנובמבר (2001״.

״קרוב״  -לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו;
״שליטה״  -כמשמעותה בסעיף  2ובשינויים אלה :בכל מקום בסעיף האמור ,במקום
״רובו של הון המניות״ ייקרא ״ 20%או יותר של הון המניות״ ובמקום ״את רובו
של הסכום״ ייקרא ״ 20%או יותר של הסכום .״.

תיקון סעיף 67

.11

תחילה

.12

בסעיף )67ב( לחוק העיקרי ,בהגדרה ״איחוד מקרקעין״ ,במקום פסקה ) (2שבה יבוא:
״) (2מכירה של חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בניה על יתרת המקרקעין
בחלקות גובלות או בחלקות רצופות;״.
תחילתו של חוק זה ביום י״א בטבת התשס״ז ) 1בינואר .(2007
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

רוני ב ר  -א ו ן
שר האוצר
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מם׳  ,(80התשם״ז*2007-
הוספת סעיף 65ג

^

בפקודת התעבורה )להלן  -הפקודה( ,אחרי סעיף 65ב יבוא:
1

״חובת חבישת
ק ס ד ת

מ ג ן

5קג) .א(

לא ירכב אדם על אופניים ,ולא ירכיב אדם אחר ,אלא

אם כן הם חובשים קסדת מגן העומדת בדרישות שקבע שר
התחבורה והבטיחות בדרכים )בפקודה זו  -השר( ,הקשורה
ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.
)ב( בגיר שהוא הורה ,אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין,
לא יניח לקטין כשהוא במחיצתו לעבור על הוראות סעיף
קטן )א(
)ג( בעל עסק שבו נמכרים אופניים יציג במקום בולט בעסקו,
בצורה שיקבע השר ,הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה .

התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשס״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,141מיום כ״ט באדר התשס״ז ) 19במרס  ,(2007עמי .132דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  ;173ס״ח התשס״ז ,עמי .383
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)ד( בסעיף זה ,״אופניים״  -לרבות גלגשת ),(skateboard
גלגיליות ) ,(roller skatesגלגיליות להב ),(rollerblades
קורקינט חשמלי כהגדרתו לשי פקודה זר ,ולמעט תליות־
אופן.״
,2

תחילתו של סעיף 65ג לפקודה ,כנוסחו בחוק זד,

6 0

נמים מיום פרסומו.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

תחילה

ש א ו ל מופז
שר התחבורה
והבטיחות בדרכים
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

חוק הביטוח הלאומי)תיקון מם׳  ,(98התשםי׳ז*2007-
^

בחוק הביטוח הלא מי בנוסח משולב א התשנ״ה) 1995-להלן  -״החוק העיקרי( ,בסעיף
 , 87אחרי פסקה ) (9יבוא:
״) (10מי שמשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף )6א( לחוק דחי ית שי רות לתלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם ,התשס״ב. 2002-״

^

בסעיף )348ה( לחוק העיקרי ,המילה ״וכן״  -תימחק ,ואחרי ״או בישיבה״ יבוא ״או מי
שמשרת בשירות אזהחי כהגדרתו בלעיף 6אה לחוק דיחיית שירות לותלמידי ישיבות
שתורתם אומנותם ,התשס״ב2002-״.

^

תחילתו של חוק זה ביום י׳ בסיון התשס״ז ) 27במאי ) (2007בסעיף זה  -יום התחילה(,
והוא יחול על גמלה לפי הוראות פרק י״ג לחוק העיקרי ועל דמי ביטוח לפי הוראות
פרק ט״ו לחוק העיקרי ,המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

1

י

תיקון סעיף 287

ף

2

תיקון סעיף 348

,

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

תחילה ותחולה

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים
החברתיים
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשס״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,310מיום ט׳ בתמוז התשס״ז ) 25ביוני  ,(2007עמי .680ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;210התשס״ז ,עמי .361
ס״ח התשס״ב ,עמי .521
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חוק חופש המידע )תיקון מם׳  ,(5התשם״ז*2007-
תיקון סעיף 2

.1

בחוק חופש המידע ,התשנ״ח , 1998-בסעיף  ,2בהגדרה ״רשות ציבורית״ ,בפסקה ),(9
במקום ״שקבע שר המשפטים ,בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור״ יבוא ״למעט
חברות שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת״.

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.

1

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
ש מ ע ו ן פרס
נשיא המדינה

ד נ י א ל פרידמן
שר המשפטים
דליה א י צ י ק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י׳ באב התשס״ז ) 25ביולי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,160מיום ט״ז בתמוז התשס״ז ) 2ביולי  ,(2007עמ׳ .229ס״ח התשנ״ח ,עמי  ;226התשס״ה ,עמי .751
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