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חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'  ,)48התשע"ז*2017-
הוספת פרקים
ח' 2ו־ח'3

 .1

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965- ,1אחרי סעיף 84יג יבוא:
"פרק ח' :2בחירות במוסדות
הגדרה  -פרק ח'2

84יד .בפרק זה" ,מוסד"  -מקום שבו שוהים לפחות  50אנשים
ששמם נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית שהמקום
נמצא בתחומה ,והוא אחד מאלה:
( )1בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן ,התשע"ב-
2012;2
( )2מעון לזקנים כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות,
התשכ"ה1965-.3

קלפיות לשוהים
במוסדות

84טו( .א)

( )1לא יאוחר מהיום ה־ 53שלפני יום הבחירות
הכלליות כאמור בסעיף  ,4ימסור שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשר רשימה של כל המוסדות
ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.
( )2מנהל הבחירות יקבע ,לפי סעיף (31א) ,את
המוסדות שבהם יוצבו קלפיות לשוהים במוסדות מתוך
הרשימה האמורה בפסקה (( )1בפרק זה  -מקום קלפי
לשוהים במוסדות).
( )3על אף האמור בפסקה ( ,)2לא יקבע מנהל
הבחירות מקום קלפי לשוהים במוסדות במוסד שאינו
מופעל על ידי המדינה או רשות מקומית או מי מטעמן
אלא בהסכמת המחזיק במקרקעי המוסד.
( )4נקבע מקום קלפי לשוהים במוסדות שיש בו ואליו
סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים
בניידות ,יראו אותו ,בכפוף לקביעת מנהל הבחירות
לעניין זה ,כמקום קלפי כאמור בסעיף 31א; קבע מנהל
הבחירות כאמור ,יחולו על מקום הקלפי הוראות סעיף
31א לעניין הצבעת אנשים המוגבלים בניידות.

(ב) שוהה במוסד ששמו נכלל בפנקס הבוחרים של רשות
מקומית מסוימת רשאי להצביע בבחירות הכלליות כאמור
בסעיף  ,4במקום קלפי לשוהים במוסדות באותה רשות
מקומית ,במוסד שהוא שוהה בו ,על פי כללים שיקבע השר;
מקומות הקלפי יובאו לידיעת השוהים במוסדות ושאר
הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר ,לפי המלצת שר העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים.

*
1
2
3
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התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ז ( 25ביולי  ;)2017הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,725מיום כ"ג בתמוז התשע"ז ( 17ביולי  ,)2017עמ' .240ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשע"ז ,עמ' .462
ס"ח התשע"ב ,עמ' .426
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
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סדרי הצבעה

סדרי
והשירותיםהרווחה והשירותים
שר העבודה
הרווחה
בהתייעצות עם
שר העבודה
השר,
בהתייעצות עם
הצבעה השר84 ,טז( .א)
84טז( .א)
הפעלתם ועבודתם של
ועבודתם של
בדבר סדרי
הפעלתם
סדריהוראות
בדבריקבע
החברתיים,
החברתיים ,יקבע הוראות
ההצבעה זה שעות ההצבעה
במוסדות ,ובכלל
לשוהיםזה שעות
הקלפי ובכלל
במוסדות,
מקומות
מקומות הקלפי לשוהים
הוראות לעניין פרסום
פרסום
מסוימת ,וכן
הוראות לעניין
וכןבקלפי
מסוימת ,או
בקלפיות בכלל
בקלפיות בכלל או בקלפי
שאושרו כאמור בסעיף .41
בסעיף .41
המקומית
לרשותכאמור
שאושרו
המועמדים
רשימותהמקומית
רשימות המועמדים לרשות

המוסדבמוסד ,ייתן המוסד
ייתן הקלפי
פתיחת
במוסד,
הקלפילפני
הבחירות,
פתיחת
(ב)לפניביום
(ב) ביום הבחירות,
שוהה במוסד לפי טופס
היותוטופס
במוסד לפי
בכתב בדבר
אישור שוהה
בדבר היותו
בכתבשוהה
לכל שוהה אישור לכל
שייקבע בתקנות .שייקבע בתקנות.
במקום קלפי לשוהים
לשוהים
להצביע
המבקשקלפי
במוסדבמקום
להצביע
שוהה
(ג) שוהה במוסד(ג)המבקש
כאמור ויציג אישור כאמור
בסעיף 60
אישור
כאמור
ויציג
עצמו
בסעיף 60
יזהה את
כאמור
במוסדות
במוסדות יזהה את עצמו
בסעיף קטן (ב).
בסעיף קטן (ב).
במקום קלפי לשוהים
לשוהים
במוסדות
שוהים קלפי
הצבעת במקום
שוהיםעלבמוסדות
(ד) על הצבעת (ד)
בשינויים עד (ח) ,בשינויים
סעיף 31א(ו)
הוראות (ח),
31א(ו) עד
יחולו
במוסדותסעיף
במוסדות יחולו הוראות
המחויבים .
המחויבים .
חוליםבחירות בבתי חולים
בבתי ח':3
פרק ח' :3בחירות פרק
הגדרות  -פרק ח'3

הגדרות -
כהגדרתם בסעיף 116יב
בסעיף116-יב
ו"מאושפז"
כהגדרתם
חולים"
ו"מאושפז" -
בפרק זה" ,בית
חולים"
84יז.
ח'" 3בית
פרקזה,
בפרק
84יז.
לחוק הבחירות לכנסת.
לחוק הבחירות לכנסת.

קלפיות
למאושפזים

בבחירות הכלליות כאמור
הכלליות כאמור
בבחירותלהצביע
מאושפז רשאי
(א) להצביע
רשאי
קלפיות(א) מאושפז84יח.
84יח.
למאושפזים
בבית חולים שבו הוא
המוצבתהוא
חולים שבו
למאושפזים
המוצבת בבית
למאושפזים בקלפי
בסעיף  ,4בקלפי בסעיף ,4
מאושפז.
מאושפז.
להצביע גם שוטרים
שוטרים
יהיוגםרשאים
להצביע
למאושפזים
בקלפי רשאים
למאושפזים יהיו
(ב)
(ב) בקלפי
עובדי הצוות הרפואי
הרפואי
הצוותר ,וכן
שמירת הסד
לשם עובדי
הסדר ,וכן
המוצבים בה
המוצבים בה לשם שמירת
החולים או מי שמנהל
שמנהל
מי בית
מנהל
החולים או
ביתאם נוכח
החולים,
בית מנהל
שלנוכח
של בית החולים ,אם
לוודאי שאותו עובד לא
עובד לא
שאותוקרוב
לכך ,כי
לוודאי
הסמיכו
החוליםקרוב
ביתלכך ,כי
בית החולים הסמיכו
בדרך אחרת; לעובד
לעובד
אחרת; שלו
ההצבעה
בדרך
זכות
שלו
ההצבעהאת
יוכל לממש
יוכל לממש את זכות
זכאותו להצביע בקלפי
בקלפי
להצביעעל
בכתב המעיד
אישורזכאותו
המעיד על
בכתב יינתן
כאמור יינתן אישורכאמור
טופס שייקבע בתקנות.
בתקנות.
למאושפזים ,לפי
למאושפזים ,לפי טופס שייקבע
הכלליות הבחירות הכלליות
שלפני יום
הבחירות
מהיום ה־53
שלפני יום
ה־53יאוחר
מהיום לא
(ג) לא יאוחר (ג)
בתי רשימה של כל בתי
כללשר
הבריאות
רשימה של
ימסור שר
הבריאות לשר
שר בסעיף ,4
כאמור
כאמור בסעיף  ,4ימסור
כפי שייקבע בתקנות.
בתקנות.
שייקבענוספים
כפי פרטים
לגביהם
נוספים
ויציין
פרטים
החולים
החולים ויציין לגביהם
הבריאות ,יקבע ,לא
שר לא
יקבע,
הבריאות ,עם
שרהתייעצות
לאחר
התייעצות ,עם
(ד) השר ,לאחר (ד) השר
הבחירות ,את בתי החולים
בתי החולים
את יום
שלפני
הבחירות,
מהיום ה־30
שלפני יום
יאוחר מהיום ה־30יאוחר
הקלפי תעמוד ,במידת
במידת
למאושפזים;
הקלפי תעמוד,
קלפיות
למאושפזים;
שבהם יוצבו
שבהם יוצבו קלפיות
לגישהשהוא נוח לגישה
בביתנוחהחולים
שהוא
מרכזי
החולים
במקום
בבית
האפשר,
האפשר ,במקום מרכזי
החולים ,בתוך בית החולים,
מקום הקלפי
בתוך בית
יקבע את
הקלפי
השר
מקום
למאושפזים;
למאושפזים; השר יקבע את
מי שהוא מינה לכך,
לכך,
מינה או
הבריאות
עםמישרשהוא
התייעצות או
שר הבריאות
לאחר
לאחר התייעצות עם
יוצבואויותר מקלפי אחת או
חוליםאחת
בביתמקלפי
כי יותר
יוצבו
לקבוע
חולים
בביתהוא
ורשאי
ורשאי הוא לקבוע כי
בבית החולים או בבתי
שוניםבבתי
החולים או
במקומות
תוצבבבית
שונים
אחת
במקומות
שקלפי אחת תוצב שקלפי
בשעות שייקבעו על ידו.
שונים,על ידו.
שייקבעו
חולים
חולים שונים ,בשעות

4
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הרכב ועדות
הקלפי

84יט( .א) לכל קלפי למאושפזים תמונה ועדת קלפי בת שני
חברים שהם עובדי המדינה וכן ימונה מזכיר ועדת קלפי;
אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש;
דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי למאושפזים ומזכיריהן
ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84כ.
(ב)

סדרי ההצבעה

על ועדות קלפי למאושפזים לא יחולו הוראות סעיף (34ה).

84כ( .א) השר ,לאחר התייעצות עם שר הבריאות ,יקבע הוראות
בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות למאושפזים ,ובכלל
זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת ,וכן
הוראות בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעות ההצבעה
ושל מקום הקלפי בבית החולים.
(ב) ביום הבחירות ,לפני פתיחת הקלפי בבית החולים ,ייתן
בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז
לפי טופס שייקבע בתקנות; מאושפז שהתקבל לבית החולים
ביום הבחירות עד לשעות שיקבע השר ,לאחר התייעצות עם
שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך ,יקבל אישור כאמור עם
אשפוזו.
(ג) מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפזים יזהה את
עצמו כאמור בסעיף  60ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) על הצבעת מאושפזים בקלפיות למאושפזים יחולו
הוראות סעיפים  84 ,83 ,82ו־84ח(ה) ,בשינויים המחויבים .

תעמולת בחירות

84כא( .א) חומר תעמולה לא יודבק ולא ייתלה בבית חולים.
(ב) תעמולת בחירות ברבים ,בעל פה ,על כל צורותיה,
אסורה בבית חולים.

סמכויות מיוחדות
לעניין בחירות
בבתי חולים
תיקון חוק
המועצות
האזוריות (מועד
בחירות כלליות) -
מס' 11

.2

תחולה לעניין
הצבעה בבתי
חולים

.3

84כב .הוראות סעיף 61א יחולו ,בשינויים המחויבים ,על הבחירות
בבתי חולים".

בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) ,התשנ"ד1994-( 4להלן  -חוק המועצות
האזוריות) ,בסעיף 4א -
()1

בכותרת השוליים ,במקום "ובמקומות מעצר" יבוא "במקומות מעצר ובבתי חולים";

()2

במקום "פרקים ח' ו־ח' "1יבוא "פרקים ח' ,ח' 1ו־ח'."3

הוראות פרק ח' 3לחוק העיקרי וסעיף 4א לחוק המועצות האזוריות ,כנוסחם בחוק זה,
יחולו לעניין הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף  4לחוק העיקרי ובסעיף  3לחוק
המועצות האזוריות (להלן  -הבחירות הכלליות) ,שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות
הקרובות; ואולם שר הפנים ,בהסכמת שר האוצר ,רשאי ,בצו ,לקבוע כי ההוראות כאמור
יחולו החל מהבחירות הכלליות הקרובות.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
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שר הפנים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס'  ,)39התשע"ז*2017-
התשכ"א11961-
התשכ"א11961-
סעיף 25
תיקון סעיף
 ,25פסקה
בסעיף
העיקרי),
(להלן -
עורכי 
הדין ,לשכת 
פסקה ()4
תיקון,25
העיקרי))4(,בסעיף
החוק
(להלן -
החוק 

הדין,
עורכי בחוק
בחוק25לשכת .1
.1
 תימחק . -תימחק .

סעיפים25א
ביטול סעיפים
בטלים .
העיקרי
עד 25ה לחוק
לחוק העיקרי  -בטלים .
עד 25-ה
סעיפים 25א
.2
25א .2

ביטול סעיפים 25א
עד 25ה

תיקון סעיף 26
תימחק  .
פסקה ()4
לחוק העיקרי,
פסקה ( - )4תימחק  .
לחוק-העיקרי,
בסעיף 26
.3
בסעיף .3 26

תיקון סעיף 26

תיקון סעיף 30
בסעיף 30 -לחוק העיקרי -
לחוק העיקרי
בסעיף .4 30
.4

תיקון סעיף 30

עד 25ה

לפי סעיף (29א)( )4וכן
(29א)( )4וכן
"שניתן לו
סעיף
לפייבוא
")4(29
"שניתן לו
לפי סעיף
"שניתןיבוא
במקום ")4(29
לפי סעיף
ברישה,
(" )1שניתן
( )1ברישה ,במקום
חמש שנים מיום ביטול
ביטול
מיוםעל
תעלה
שנים
חמששלא
קצובה
תעלה על
לתקופה
שלא
חדש
קצובה
לתקופהאישור
חדשמלקבל
אישוראותו
לפסול אותו מלקבללפסול
האישור כאמור"; האישור כאמור";
"תלונהעל
יבואהפיקוח
מחוזי"נציב
"תלונה של
יבוא
במקוםמחוזי"
"קובלנה(,)1של ועד
של נציב הפיקוח על
של ועד
"קובלנה
במקום בפסקה
( )2בפסקה ()2( ,)1
מחוזי".
ההתמחות לפי סעיף 41ב,
סעיף 41ב ,ועד מחוזי".
ועד לפי
ההתמחות
חודשים".סעיף 35
תיקון
תיקון סעיף 35
חודשים" .יבוא "18
" 18חודשים"
יבואעשר
"שנים
חודשים"
עשר במקום
העיקרי,
"שנים
לחוק
במקום
העיקרי(35,א)
לחוק בסעיף
בסעיף (35א) .5
.5
אחרי41ב
הוספת סעיף
העיקרי
41א לחוק
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 41א
אחרי
.6
סעיף .6
"נציב הפיקוח
על ההתמחות

הוספת סעיף 41ב

הפיקוח על
עם המועצה הארצית,
הארצית,
התייעצות
המועצה
לאחר
המשפטים,עם
שרהתייעצות
המשפטים(,א)לאחר
שר 41ב.
"נציב (א)
41ב.
ההתמחות
מחוזילהיות שופט מחוזי
שכשיר
שופט
עורך דין
שכשיראולהיות
שופטדיןבדימוס
ימנהעורך
ימנה שופט בדימוס או
על זה -
(בחוק
ההתמחות
שיעמוד  -הנציב) שיעמוד
הנציב)(בחוק זה
ההתמחות
הפיקוח
לנציב הפיקוח על לנציב
שלזה .
חוק
הלשכה לפי
ההתמחות של
בראש מערך הפיקוח על
הלשכה לפי חוק זה .
ההתמחות
הפיקוח על
בראש מערך

בעניינים ללשכה בעניינים
ההתמחות ,ייעץ
על ללשכה
יפקחייעץ
ההתמחות,
על הנציב
(ב) הנציב יפקח (ב)
תלונות של מתמחים
מתמחים
ההתמחות ויברר
עלתלונות של
ויברר
לפיקוח
ההתמחות
הנוגעים לפיקוח עלהנוגעים
בשלעצמם נפגעים בשל
נפגעיםאת
עצמםהרואים
לשעבר,
מתמחיםאת
של הרואים
לשעבר,
או של מתמחים או
תפקידם כמאמן או בשל
מילויאו בשל
כמאמן
במסגרת
תפקידם
מאמנם
התנהגותמילוי
התנהגות מאמנם במסגרת
סעיף זה רשאי הנציב
הנציב
רשאי לפי
תפקידיו
סעיף זה
לפיבמילוי
התמחותם;
במילוי תפקידיו
תנאי התמחותם; תנאי
לרבות סוג העבודה
העבודה
ההתמחות,
לרבות סוג
ההתמחות,היבטי
להתייחס לכלל
להתייחס לכלל היבטי
המתמחה ותנאי העסקתו.
ותנאיעלהעסקתו.
המוטלת
המוטלת על המתמחה
תלונה של מתמחה אצל
מתמחה אצל
של קטן (ב),
בסעיף
תלונה
האמור
קטן (ב),
על אף
(ג) על אף האמור(ג)בסעיף
שופט ,ותלונה של הנציב
אצל הנציב
ותלונה של
שופט,לשעבר
מתמחה
אצל
לשעברשל
שופט או
שופט או של מתמחה
שופטיםהציבור על שופטים
על תלונות
לנציב
הציבור
תלונותתוגש
התנהגות שופט
תוגש לנציב
על התנהגות שופטעל
התשס"ב-שופטים ,התשס"ב-
שופטים,הציבור על
על תלונות
נציב
הציבור
תלונות בחוק
כהגדרתו בחוק נציבכהגדרתו
החוק האמור; בסעיף
בסעיף
להוראות
האמור;
בהתאם
בידו החוק
להוראות
ותבורר
בהתאם
,22002
 ,22002ותבורר בידו 

בסעיף (29א)( )1עד (3א).
עד (3א).
כאמור
(29א)()1
בסעיףרשם
שופט או
כאמור
"שופט" -
או רשם
זה" ,שופט"  -שופטזה,
בעובדיככל הנדרש ,בעובדי
הנדרש,הנציב,
ככל יסתייע
תפקידיו
הנציב,
מילוי
יסתייע
תפקידיולשם
(ד) לשם מילוי (ד)
להוראותיו .בהתאם להוראותיו .
הלשכה שיפעלו
הלשכה שיפעלו בהתאם
הנציבקטן (ב) ,רשאי הנציב
רשאיבסעיף
כאמור
תפקידיו(ב),
בסעיף קטן
מילוי
כאמור
תפקידיולשם
(ה) לשם מילוי (ה)
מסמך העשויים לדעתו
לדעתו
העשוייםאו
מסמךכל ידיעה
אדםאואו גוף
ידיעה
לקבלכלמכל
לקבל מכל אדם או גוף
העניין.התלונה ,לפי העניין.
לפילבירור
התלונה,או
לפעולת הפיקוח
לסייעאו לבירור
לסייע לפעולת הפיקוח

*

1
2
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1115

(ו) מצא הנציב ליקויים בתפקודו של מאמן ,רשאי הוא,
לאחר שנתן למאמן הזדמנות לטעון את טענותיו ,להמליץ לכל
גורם מוסמך לנקוט אמצעים מתאימים נגדו או לפעול לתיקון
הליקויים שמצא ,וכן רשאי הוא להורות ,לעניין מאמן שאינו
שופט ,לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו ,כי הוא
לא יורשה לאמן מתמחים לתקופה שיקבע ולא תעלה על 18
חודשים; הנציב יקבע את מועד תחילתה של תקופה כאמור,
והוא רשאי לקצר את התקופה אם הוכח להנחת דעתו כי
תוקנו הליקויים; הנציב יודיע ללשכה על החלטה לפי סעיף
קטן זה .
(ז) הנציב יגיש לשר המשפטים ,לוועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת וללשכה ,דין וחשבון שנתי על פעולותיו לפי
סעיפים קטנים (ב) ו–(ו) .
(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכות להגיש
תלונה לפי סעיף  30או מהסמכות להגיש קובלנה נגד מאמן
לפי סעיף  63או לפי כל דין.
(ט) תקופת כהונתו של הנציב תהיה ארבע שנים מיום
מינויו ,וניתן לחזור ולמנותו ,ובלבד שלא יכהן יותר משתי
תקופות כהונה רצופות.
(י)

שכרו של הנציב ימומן מתקציב הלשכה.

(יא) שר המשפטים ,לאחר התייעצות עם המועצה הארצית,
רשאי לקבוע הוראות נוספות בדבר סמכויות הנציב ,דרכי
פעולתו ותנאי כהונתו".
תיקון סעיף 109

.7

בסעיף  )2(109לחוק העיקרי ,אחרי "סדרי קבלתם של מתמחים ורישומם" יבוא "סדרי
ההתמחות" ובמקום "על התמחותם" יבוא "עליה".

מינוי לראשונה

.8

נציב הפיקוח על ההתמחות כמשמעותו בסעיף 41ב לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה
יתמנה לראשונה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תיקון חוק בתי
משפט לעניינים
מינהליים  -מס' 112

.9

התש"ס ,32000-בתוספת הראשונה ,בפרט ,)5(21

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים,
המילים "למעט סעיפים 25א עד 25ה"  -יימחקו .

תיקון חוק נציב
תלונות הציבור על
שופטים  -מס' 4

.10

התשס"ב- 42002-

בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים,
()1

בסעיף (14א) ,האמור בו החל במילים "כל אדם" יסומן כפסקה ( )1ואחריה יבוא:
"( )2מתמחה הרואה את עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי
תפקידו כמאמן או בשל תנאי ההתמחות ,וכן נציב הפיקוח על ההתמחות ,לפי
סעיף 41ב(ג) לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א;".1961-

()2

בסעיף  ,22אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) בלי לגרוע מסמכויות הנציב לפי חוק זה ,הנציב רשאי ,אם מצא שתלונה
של מתמחה אצל שופט ,של מתמחה לשעבר אצל שופט או של נציב הפיקוח על
ההתמחות כהגדרתו בחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-היתה מוצדקת,

3
4

1116

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשע"ז ,עמ'  .949
ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;590התשע"ד ,עמ'  .327
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שייתןשיקבע ,לאחר שייתן
לתקופה
לאחר
מתמחים
לאמןשיקבע,
לתקופה
יורשה
מתמחים
הנילון לא
השופטלאמן
להורותלאכייורשה
להורות כי השופט הנילון
של מועד תחילתה של
תחילתה את
הנציב יקבע
מועד
טענותיו;
יקבע את
הנציבאת
טענותיו;לטעון
אתהזדמנות
הנילון
לטעון
לשופט
לשופט הנילון הזדמנות
הליקויים".כי תוקנו הליקויים".
התקופה אם נוכח
את כי תוקנו
לקצרנוכח
התקופה אם
והוא רשאי
כאמוראת
רשאי לקצר
תקופה כאמור והואתקופה
יוםוהוראות
תחולה
והוראות
התחילה)
(להלן -
התחילה)
יוםחוק זה
תחילתו-של
זה (להלן
חוקיום
כנוסחושלערב
תחילתו
העיקרי
ערב יום
לחוק
כנוסחו
סעיף 35
העיקרי
לחוק(א)
תחולה (א)
סעיף .1135
.11
מעבר
מעבר
ימשיך לחול על אלה:
ימשיך לחול על אלה:

התחילה ,ובלבד שישלים
שישלים
ובלבדיום
משפטית לפני
להשכלההתחילה,
לימודיו לפני יום
אתמשפטית
להשכלה
מי שהחל
לימודיו
( )1מי שהחל את ()1
סיום לימודיו כאמור;
כאמור;
לימודיו מיום
שלוש שנים
בתוךסיום
התמחותו מיום
שלוש שנים
תקופת
אתבתוך
את תקופת התמחותו
התחילה ,ובלבד שישלים
שישלים
ובלבדיום
משפטית לפני
להשכלההתחילה,
לימודיו לפני יום
אתמשפטית
להשכלה
מי שסיים
לימודיו
( )2מי שסיים את ()2
שנים מיום התחילה .
התחילה .
בתוך ארבע
התמחותומיום
ארבע שנים
תקופת
אתבתוך
את תקופת התמחותו
זה ,יראו את מי שסיים
שסיים
בחוק
כאמורמי
יראו את
העיקרי
בחוק זה,
כאמורלחוק
סעיף )4(25
העיקרי
הוראות
ביטול לחוק
סעיף )4(25
על אף
הוראות
(ב) על אף ביטול (ב)
לחוק העיקרי כנוסחו
כנוסחו
סעיף 25ב
העיקרי
הוראות
לפי לחוק
שהוכרה25ב
הוראות סעיף
למשפטים
שהוכרה לפי
למשפטיםבמכללה
את לימודיו
את לימודיו במכללה
לחוק העיקרי וכרשאי
וכרשאי
סעיף 24
העיקרי
לחוקלעניין
גבוהה
סעיף 24
משפטית
לעניין
השכלה
כבעלגבוהה
משפטית
התחילה
השכלה
כבעל יום
ערב יום התחילה ערב
הוראותויחולו עליו הוראות
עליובחוק זה
כנוסחו
ויחולו
העיקרי
בחוק זה
לחוק
כנוסחו
בסעיף 26
העיקרי
כאמור
לחוק
כמתמחה
להירשםבסעיף 26
להירשם כמתמחה כאמור
כנוסחו ערב יום התחילה.
התחילה.
העיקרי
ערב יום
לחוק
כנוסחו
סעיף 25ה
סעיף 25ה לחוק העיקרי
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה וא י י ל ת ש ק ד
ראש הממשלה ראש הממשלה שרת המשפטים

איילת שקד
שרת המשפטים

ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י בילו ילןי י ו א ל א ד ל ישוטל יי ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
נשיא המדינה

חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' ,)2
התשע"ז*2017-
תיקון סעיף
תיקון סעיף
בסופו13יבוא
בסעיף (13א),
בסופו יבוא
התשס"ד,12004-
ופועלו),בסעיף (13א) ,
התשס"ד,12004-

ופועלו)( ,ציון זכרו
זאב הרצל
זכרו
בנימין
בחוק(ציון
זאב הרצל
בחוק 13בנימין .1
.1
זכרו ,פועלו ומורשתו
ומורשתו
פועלולהנצחת
השוטפת
הפעילות זכרו,
השוטפת להנצחת
להשתתפות במימון
במימון הפעילות
להשתתפותתקציב
"ותכלול תקציב "ותכלול
בהר הרצל בירושלים,
בירושלים,
העולמית
הרצל
הציונית
ההסתדרות בהר
הציונית העולמית
שמקיימת
ההסתדרות
זאב הרצל
שמקיימת
של בנימין
של בנימין זאב הרצל
תחליטשהממשלה תחליט
בהר הרצל
שהממשלה
הרצל נוספות
פעולות
בהר
נוספותוכן
פעולות וחינוך,
וכן הדרכה
פעולות
וחינוך,
הדרכהזה
ובכלל זה פעולות ובכלל
בהתקשרות למימוש מטרות
למימוש מטרות
בהתקשרות והכול
הציונית העולמית,
העולמית ,והכול
ההסתדרות
הציונית
שתקיים
ההסתדרות
עליהן ,שתקיים עליהן,
ההסתדרות הציונית העולמית
הציונית העולמית
מעמדן של
ההסתדרות
11א לחוק
סעיףשל
מעמדן
להוראות
11א לחוק
בהתאם
ציבוריותסעיף
ציבוריות בהתאם להוראות
ישראל ,התשי"ג1952-."2
התשי"ג1952-."2
היהודית לארץ
ישראל,
הסוכנות
ושל לארץ
ושל הסוכנות היהודית

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה
נשיא המדינה

*
1
2

י ו ל י י ו א ל א ד ל ישוטל י י ןי ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
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חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
(תיקון מס'  ,)16התשע"ז*2017-
תיקון סעיף 8

.1

הוראות מעבר

.2

בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
(להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 8

התשנ"ג11992-


( )1בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "בכפוף להוראות סעיף קטן (ב )1לעניין אופן חישוב
שטחו של נכס";
()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1( )1חישוב שטחו של נכס לעניין הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים
רבועים; הארנונה הכללית שתוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת
מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע .
( )2בחישוב שטחו של נכס לפי פסקה ( )1יעוגל כל חלק של מטר רבוע
למטר השלם הקרוב; מחצית מטר רבוע תעוגל כלפי מטה.
( )3על אף האמור בפסקה ( ,)2חישבה רשות מקומית ,ערב פרסומו של
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון
מס'  ,)16התשע"ז2017-( 2בפסקה זו  -תיקון מס'  ,)16את שטח הנכסים
שבתחומה ,כולם או חלקם ,לעניין הטלת ארנונה כללית ,כך שכל חלק של
מטר רבוע חויב באופן יחסי לפי מספר הסנטימטרים או כך שכל חלק של מטר
רבוע עוגל למטר השלם כלפי מטה (בפסקה זו  -דרך חישוב שונה) ,תמשיך
לחשב את שטח הנכסים שבתחומה באותה דרך ,אלא אם כן קבעה מועצת
הרשות המקומית בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי הרשות המקומית
תחשב את שטח הנכסים שבתחומה בדרך האמורה בפסקה ( ;)2רשות מקומית
שלא החליטה כאמור רשאית לחשב את שטחם של נכסים שבתחומה בדרך
החישוב השונה אף אם שטחם לא חושב כאמור ערב יום פרסומו של תיקון מס'
 ,16ואולם החל משנת הכספים  2022יחושב שטחם של כל הנכסים שבתחומה
בדרך האמורה בפסקה ( )2או בדרך החישוב השונה בלבד".

(א) על אף האמור בסעיף (8ב )2()1לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,חישבה רשות
מקומית ,ערב פרסומו של חוק זה ,את שטח הנכסים שבתחומה ,כולם או חלקם ,לעניין
הטלת ארנונה כללית ,כך שכל חלק של מטר רבוע עוגל למטר השלם כלפי מעלה,
רשאית מועצת הרשות המקומית לקבוע בהחלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית כי
תמשיך לחשב את שטחי הנכסים שבתחומה ,שחושבו כאמור ,באותה דרך ,עד תום
שנת הכספים .2021
(ב) על אף האמור בכל דין ,לעניין הטלת ארנונה כללית בשנת הכספים  2018רשאית
מועצת רשות מקומית כאמור בסעיף (8ב )3()1לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,או מועצת
רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (א) ,לפי העניין ,להחליט על דרך חישוב שטח הנכסים
שבתחומה ,כאמור באותם סעיפים ,עד ליום י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר .)2017
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

*
1
2

משה כחלון
שר האוצר

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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