
עמוד

438..........................................ד"סשתה-2004ופועלו),זכרוהרצל(ציוןבנימיןזאבחוק

עקיף:תיקון

16מס'-ה"לשתה-1975הממשלתיות,החברותחוק

441...........................ר"סטותה-2004וטעהגוהוראתסמ)הסנכה'140מסלתיקץפקודתחוק

עקיףתיקון

ד"סשתה-2%4שעהגוהוראת137מס'תקון(הכנסהמספקודתלתיקךחוק

444........................ד"סשתה-142004(,מס'לעבודה)(תיקוןהחזרה(משוחרריםחייליםחוק

444..........................................ד"סשתה-2004סמןוקית)תירוביצה'7(,הסניגוריהחוק

445.............................................ד"סשתה-2004סמ'74(,תיקון(הלאומיהביטוחחוק

445..................................................ד"סשתה-2004מסע),ילדים(תיקוןאימוץחוק

446.......................................ד"סשתה-2004מסת),הסדרתמקומותרחצה(תיקוןחוק

שעה)הוראת(מגורים)דירתמהשכרתהכנסהעלממספטור(הכנסהמסחוק
447...............................................................ד"סשתה-112004(,מס'תיקון(
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ד"סשתה-2004*ופועלו),זכרוצוון(הרצלזאבבנימיןחוק

ויישומןהחוקמטרותא':פרק

הרצל,זאבבנימיןשלופועלומורשתוחזונו,אתלדורותלהנחילזהחוקשלמטרותיו1.מטרדת
יעדיהמוסדותיה,ישראל,מדינתולעיצובהבאיםהדורותלחינוךולהביאזכרואתלציין

הציוני.לחזונובהתאםורמותה

חינוכיות-ערביותופעילויותהרצליוםקיוםשלבדרךייושמוזהחוקשלמטרותיו2.המטרותיישום

למוסדותתמיכותומתןלתלמידיםמלגותמתןהספר,ובבתיבצה"להמדינה,במוסדות
הרצלבהרפעילותקיוםבאמצעותלרבותזה,חוקמטרותלהגשמתהפועליםציבור,

זה.חוקהוראותלפיהכלבירושלימ,

השבורותהמועצהב':פרק

בחוק(הרצלזאבבנימיןשלזכרולהנצחתציבוריתמועצהתמנההממשלהא)(3.ציבוריתמועצה

הם:ואלהחברים,ואחדעשריםבתתהיההמועצההציבורית);המועצה-זה

משרדעוברישניוכיניהםהממשלה,נציגיהמרינהעובדיחבריםשבעה)1(

עובדישניהממשלה,ראשהמלצתפיעלנוסף,מדינהועובדהממשלהראש

התרבותהחינוךמשרדעובדיושניהביטחוןשרהמלצתפיעלהביטחוןמשרד

והספורט;התרבותהחינוךשרהמלצתפיעלוהספורט

הביטחון;שרהמלצתפיעלצה"לנציגחבר)2(

ההסתדרותבהסנמתהעולמיתהציוניתההסתדרותנציגיחבריםשמונה)3(
העולמית;הציונית

עםבהתייעצותהמדינה,עובדישאינםציבורנציגיחברים,חמישה)4(

אקדמיה.אנשייהיומביניהםשלושההעולמית;הציוניתההסתדרות

המועצהראשיושבאתהממשלה,ראשבאישורתמנה,הציבוריתהמועצהב)(

א)4%(.קטןבסעיףהאמוריםהחבריםמביןמקומו,ממלאואת

המועצהתפקידי
הציבורית

-הציבוריתהמועצהתפקידי4.

ביצועאחרולעקובולביצועו,החוקליישוםהנוגעבבלהממשלהלראשלייעץ)1(

החוק;

זהחוקלפיהפעילותלעניןויעדיםמדיניותעלהממשלהלראשלהמליץ)2(

והגברתה;

כאמורציבור,במוסדותלתמיכהמבחניםקביעתלעניןהממשלהלראשלייעץ)3(
התקציב),יסודותחוק-זהבחוק(י5891-ה"משתההתקציב,יסודותלחוקא3בסעיף

אלה:בעניניםהשארביןזה,חוקשלמטרותיוקידוםלשם

בירושלים;הרצלבהרפעילותקיוםא)(

שלולפועלולחייוהקשוריםומסמכיםמוצגיםשלוהצגהשחזורשימור,ב)(

הרצל;

חוקבהצעדתפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(;ביוני)29התשסעבתמו:י'ביוםבכנסתהתקבל.
115.עמ'2004(,ביוני)2התשס"דבסיוןי"גמיום45,-הכנסת

140.עמ'התסס-ד,60;עמ'התשמ"ה,מ"חי
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קיוםלימודים,תכניותהכנתלרבותחינוכיות-ערכיותפעולותקיוםג)(

סיורים;ועריכתולמדריכיםלמוריםהשתלמויות

אירועים;קיוםד)(

הנצחה;פעילויותה)(

ולהגישהא)51(,בסעיףכאמורהחוקלהפעלתשנתיתקציבהצעתלהכין)4(

האוצר.ושרהממשלהראשלאישור

עבודתסדרילפחותשלדרישהלפיוכןלפחות,בשנהפעמייםתתכנסהציבוריתהמועצהא)(5.
הציבוריתהמועצהמחבריה.מחצית

ישיבותאתיזמןהואישיבותיה;אתינהלהציבוריתהמועצהראשיושבב)(

לדרישותבהתאםהשאר,ביןיומן,וטהרמקומןמועדן,אתויקבעהציבוריתהמועצה

הציבורית.המועצהוחבריהעולמיתהציוניתההסתדרותהממשלה,ראשוהצעות

זה.חוקלפינקבעושלאככלעבודתהסדריאתתקבעהציבוריתהמועצהג)(

וגמולהוצאותיהיואךבמועצה,חברותםבעדלשכרזכאיםיהיולאהציבוריתהמועצהחברי6.
שרבאישורהממשלה,ראששיקבעכפיתפקידםבמילוישיוציאוהוצאותלהחזרזכאים

האוצר.

כהונה,תקופתלשובוניתןשנים,שלוששלכהונהלתקופתיתמנההציבורית,המועצהחברא)(7.

כהינהפקיעתשנים,שלושעלתעלהלאמהןאחתשכלנוספותרצופותכהונהתקופותלשתיולמנותו
נה

כהונהתקופותמשלושליותרלאולמנותולשובניתןשניט,שלוששלהפסקהולאחר

כאמור.נוספותרצופות

אחדבהתקייםכהונתותקופתתוםלפנילכהןיחדלהציבוריתהמועצהחברב)(

מאלה:

הממשלה;לראשהתפטרותכתבבמסירתהתפטר)1(

מונה.שמכוחוהתנאיבולהתקייםחדל)2(

בעבירהשהורשעהציבוריתהמועצהחברמכהונתויעבירהממשלהראשג)(

המועצהראשכיושבאוכחברלשמשראויהואאיןנסיבותיהאוחומרתהמהותה,שמפאת
הציבורית.

תוםלפנימכהונתוהציבוריתהמועצההברלהעביררשאיהממשלהראשד)(

מאלה:אחדבהתקייםכהונתותקופת

תפקידו;אתלמלאקבעדרךממנונבצר)1(

המועצהשלרצופותישיבותמשלושמוצדקתסיבהבלאנעדר)2(
הציבורית.

עניניםניגודאובמישריןלהימצא,שעלולמיהציבוריתהמועצהכחבריכהןולאיתמנהלאא)(8.

אואחרעניןלביןהמועצהכחברתפקידוביןעניניםניגודשלבמצבתדיר,באופןבעקיפין,
שלו.אחרתפקיד

מהצבעההמועצה,שמקיימתבדיוןמהשתתפותיימנעהציבוריתהמועצהחברב)(
חשששלבמצבבעקיפין,אובמישריןלהימצא,לולגרוםעלולבהםהנדוןשהנושאבישיבות

ולאשלו,אחרתפקידאואחרעניןלביןהציבוריתהמועצהכחברתפקידוביןעניניםלניגוד
גםכאמורבמצבלהימצאלולגרוםשעלולבנושאבמועצהתפקידומילויבמסגרתיטפל
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עניניואתגםבחשבוןלהביאהציבוריתהמועצהחבררשאיואולםהמועצה;לישיבותמחוץ

ניגודשלבמצבכמצויאותויראוולאזה,לחוקקשוריםשהםככלנציגו,שהואהגוףשל

בלבד.כךבשלענינים

אוהמועצהשלבישיבההנדוןנושאכיהציבורית,המועצהלחברהתבררג)(

בסעיףכאמורעניניםניגודשלבמצבלהימצאלולגרוםעלולטיפולועלהופקדשהוא

המועצה.ראשליושבכךעליודיעב),(קטן

-זהבסעיףד)(

שחברגוףשלעניןאוהציבוריתהמועצהחברשלקרובושלעניןלרבות-אחר"ענין"

אחדלכלשישגוףשלעניןאובו,אחראיםעובדיםאומנהליםהםקרובואוהמועצה

בזכותאומנהללמנותבזכותרווחים,לקבלבזכותשלו,המניותבהוןחלקמהם

ההצבעה;

המועצהחברשלשולחנועלהסמוךאחראדםאואחותאח,צאצא,הורה,זוג,בן-קרוב""
מהם.אחדכלשלזוגוובןהציבורית,

מחמתייפגעולאופעולותיההחלטותיהותוקףסמכויותיההציבורית,המועצהקיום9.פעולותתוקף

כהונתו.בהמשךאובמינויוליקוימחמתאובהחברשלמקומושנתפנה

הרצליוםג':פרק

ביוםהרצל;יוםיקויםהרצל,זאבבנימיןשלהולדתויוםבאייר,בי'לשנה,אחתא)(10.הרצליום

-זה

בירושלים;הרצלבהרממלכתיויכרוןטקסיתקייםו)(

שלהציוניוחזונופועלוללימודזמןיוקדשהספרובבתיצה"לבמחנות)2(
ה,-צל;זאבבנימין

ידיעליאורגןהכנסהרצל;זאבבנימיןשללזכרוכנסבירושליםיתקיים)3(

בנימין,שלחזונוברוחהציונותמעולםנושאיםיידונובכנסהציבורית;המועצה

הרצל.זאב

סמוך.במועדאובמועדוהרצליוםלציוןמיוחדריוןתקייםהכנסתב)(

שלאחריו.א'ביוםהרצליוםיקויםבשבת,באיירי'חלג)(

ומלגותחונוכיות-ערכיותפעולותד':פרק

לקידוםחינוביות-ערביותפעולותיקיימוהספרובתיצה"להמדינה,מוסדות11.חינוכיות-פעולות
הרצל.ביוםחינוכיותופעולותטקסיםקיוםלרבותזה,חוקשלמטרותיוערכיות

ידיעלמלגותחלוקתבמסגרתלימודיםמלגותיקצהוהספורטהתרבותהחינוךמשרד12.מלגות

לפיהרצל,זאבבנימיןשלהציוניולחזונולפועלוהקשוריםבנושאיםמחקרלצורךהמשרד,

והספורט.התרבותהחינוךשרשיקבעכללים

ותמוכותתקציבה':פרק

לפיהמלגותתקציבלרבותזה,חוקשלבהפעלתוהמדינהאוצרהשתתפותא)(13.תקציב

השנתיהתקציבבחוקתיקבעג),(קטןסעיףלפיציבורבמוסדותלתמיכהוהתקציב12סעיף

התקציב.יסודותבחוקכמשמעותו

11.7.2004התשס"ד,בתמוזב"ב1949,החוקיםספר440
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כאמורהמדינהאוצרלהשתתפותשנתיתקציבהצעתתכיןהציבוריתהמועצהב)(
יאשרוהאוצרושרהממשלהראשהאוצר;ולשרהממשלהלראשותגישהא),(קטןבסעיף

ויביאולנכון,שימצאובשינוייםאוהציבוריתהמועצהשהציעהכפיהתקציבהצעתאת

השנתי.התקציבחוקעלהדיוניםבמסגרתהממשלהלפניהמאושרתהתקציבהצעתאת

כאמורציבורבמוסדותלתמיכהמבחניםפיעלייעשהזהחוקלפיתמיכותמתןג)(
הציבורית.המועצהעםהתייעצותלאחרהממשלה,ראששיקבע4)3(בסעיף

שונותו':פרק

ותקנותביצועהמועצהעםבהתייעצותרשאי,והואזה,חוקביצועעלממונההממשלהראש14.
לרבותלביצועו,תקנותלהתקיןהכנסת,שלוהתרבותהחינוךועדתובאישורהציבורית,

הציבורית.המועצהעבודתסדריבענין

חוקתיקוןיבוא:בסופהבתוספת,ה"לשתה-21975,הממשלתיות,החברותבחוק15.
החברות

הממשלתיותהתשס"ד-ופועלו),זכרוציון(הרצלזאבבנימיןחוקלפי-הציבוריתהמועצה"19.
י6מס-32004."

ותחולהתחילהפרסומו.מיוםחודשיםשמונהבתוםב',פרקלמעטזה,חוקשלתחילתוא)(16.

המועצהאתהממשלהתמנהזהחוקשלפרסומומיוםחודשיםארבעהתוםעדב)(
ב'.בפרק3סעיףלפיהציבורית

כאמורהציבוריתהמועצהמינוימיוםב'בפרק9עד4סעיפיםשלתחילתםג)(
ב).(קטןבסעיף

ואילך.2005הכספיםמשנתהחליחולא)31(סעיףד)(

שעההוראתהכספיםשנתתוםועדתחילתומיוםזהחוקשלבהפעלתוהמדינהאוצרהשתתפות17.

הכספיםלשנתיחולו.לאב)31(סעיףוהוראות2005,לשנתהשנתיהתקציבבחוקתיקבע2005

שרוןלריאא

הממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה

הכנסתראשיושבהמדינהנשיא
--

396.עמ'התשס"ג,132;עמ'התשל"ה.ס"סן
438.עמ'התשס"ר,ס"טי

י4002-ד"סשתהשעה),והוראת140מס'(הכנסהמספקודתלתיקוןחוק

121סעיףהחלפתיבוא:121סעיףבמקוםהפקודה),-להלן(הכנסהימסבפקודת1.

כלהלן:יהיההמסבשנתיחידשלהחייבתהכנסתועלהמסא)(121.המסשיעור"
ליחיד

הראשוניםהחדשיםהשקליםס0-מ88,2חדששקלכלעל1((
ס0י3;-

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



132,480עדחדשיםשקליםמ-88,201חדששקלכלעל)2(
3204;-חדשיםשקלים

236,520עדחדשיםשקליםמ-132,481חדששקלכלעל)3(
3404;-חדשיםשקלים

409,680עדחדשיםשקלים236,521מ-חדששקלכלעל)4(
י374;-חדשיםשקלים

A9a/e-נוסףחדששקלכלעל)5(

בשנתחייבתהכנסהלגבי1(,א)((קטןבסעיףהאמוראףעל1((ב)(

יחידשלהמסבשנתחייבתהכנסהולגביאישיתמיגיעההמס

אלה:שיעוריםיחולושנים,60לושמלאו

החדשיםהשקליםמ-49,560חדששקלכלעלא)(

1004;-הראשונים

88,200עדחדשיםשקלים49,561מ-חדששקלכלעלב)(
2304;-חדשיםשקלים

עדחרשיםשקליםמ-88,201חדששקלכלעלג)(

3204.-חדשיםשקלים132,480

עליחולולא)1(,בפסקההקבועיםהמופחתיםהשיעורים)2(

נוהלוולאחשבונותפנקסיבניהוללגביהשחייביםהכנסה
קבילים."פנקסיםלגביה

"3004".יבוא"3604"במקוםלפקודה,א)621(בסעיף126.2סעיףתיקון

כך:לפקודה121סעיףאתיקראו2004המסשנתלגביא)(3.שעההוראות
המסלשנת
יהיה2004רמסבשנתיחידשלהחייבתהכנסתועלהמסא)(121.המסשיעורי.ו-20042005
כלהלןבשנתליחיר121סעיףלענין 2004המס

מראשוניםהחדשיםהשקליםמ-132,480חדששקלכלעל)1(

-;3004

236,520עדחדשיםשקליםמ-132,481חדששקלכלעל)2(
4304;-חדשיםשקלים

409,680עדחדשיםשקלים236,521מ-חדששקלכלעל)3(
4504;-חדשיםשקלים

A9O/O-נוסףחדששקלכלעל)4(

בשנתחייבתהכנסהלגביא)()1(,קטןבסעיףהאמוראףעל)1(ב)(

יחידשלהמסבשנתחייבתהכנסהולגביאישיתמיגיעההמס

אלה:שיעוריםיחולושנים,60לושמלאו

החדשיםהשקליםסס-מ46,8חדששקלכלעלא)(

1004;-הראשונים

92,400עדחדשיםשקלים46,801מ-חדששקלכלעלב)(
2504;-חדשיםשקלים
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עדחדשיםשקליםמ-92,401חדששקלכלעלג)(
3004;-חדשיםשקלים132,480

עדחדשיםשקליםמ-132,481חדששקלכלעלד)(
4304;-חדשיםשקלים236,520

עדחדשיםשקליםמ-236,521חדששקלכלעלה)(
4504;-חדשיםשקלים409,680

4904;-נוסףחדששקלכלעלו)(

עליחולולא)1(,בפסקההקבועיםהמופחתיםהשיעורים)2(
נוהלוולאחשבונותפנקסיבניהוללגביהשחייביםהכנסה
קבילים."פנקסיםלגביה

כך:לפקודה121סעיףאתיקראו2005המסשנתלגביב)(

יהיה2005המסבשנתיחידשלהחייבתהכנסתועלהמסא)(121.המסשיעורי"
להלןבשנתליחיד

הראשוניםהחדשיםהשקליםמ-88,200חדששקלכלעל)1(
-;3004

132,480עדחדשיםשקליםמ-88,201חדששקלכלעל)2(
3204;-חדשיםשקלים

236,520עדחדשיםשקליםמ-132,481חדששקלכלעל)3(
3704;-חדשיםשקלים

409,680עדחדשיםשקלים236,521מ-חדששקלכלעל)4(
3904;-חדשיםשקלים

A9O/O-נוסףחדששקלכלעל)5(

בשנתחייבתהכנסהלגביא)()1(,קטןבסעיףהאמוראףעל)1(ב)(
יחידשלהמסבשנתחייבתהכנסהולגביאישיתמיגיעההמס

אלה:שיעוריםיחולושנים60לושמלאו

החדשיםהשקליםמ-49,560חדששקלכלעלא)(
1004;-הראשונים

88,200עדחדשיםשקלים49,561מ-חדששקלכלעלב)(
2304;-חדשיםשקלים'

עדחדשיםשקליםמ-88,201חדששקלכלעלג)(
3204;-חדשיםשקלים132,480

עדחדשיםשקליםמ-132,481חדששקלכלעלד)(
3704;-חדשיםשקלים236,520

עדחדשיםשקליםמ-236,521חדששקלכלעלה)(
3904;-חדשיםשקלים409,680

A9O/O-נוסףחדששקלכלעלו)(

עליחולולא1((בפסקההקבועיםהמופחתיםהשיעורים)2(
נוהלוולאחשבונותפנקסיבניהוללגביהשחייביםהכנסה
קבילים."פנקסיםלגביה

11.7.2004443התשס"ד,בתמו!ב"ב1949,החוקיםספר
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שעההוראות
המסלשנות
2006עד2004
126סעיףלענין

"3004"במקוםכאילולפקודהא)621(סעיףאתיקראו2006עד2004המסשנותלגבי4.

שלהלן:השיעוריםנקבעו

"3501";-2004המסבשנת)1(

"3404";-2005המסבשנת)2(

מ"320".-2006המסבשנת)3(

חוקהיקון
פקודתלתיקון

הכנסהמס
137מס'תיקון[

שעה)והוראת
תחילה

ד"סשתה-22004שעה),והוראת137מס'תיקון(הבנסהמספקודתלתיקוןבחוק5.

בטלים.-ו-34ו,סעיפים

2004(.בינואר)1התשס"דבטבתז'ביוםזהחוקשלתחילתו6.

נתניהובנימיןשרוןאריאל

האוצרשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבבושה

נשיא

היזרינה

הבנסתראשיושב

287.עמ'התשם-ר,ס.חו

ד"סשתה-2004*14(,מס'תיקון(לעבודה)החזרה(משוחרריםחייליםחוק

העיקרי),החוק-להלן(י9491-ט"שתהלעבודה),החזרה(משוחרריםחייליםבחוקך.א14סעיףתיקון

ימים".שלושים"יבואימים"ואחדעשרים"במקוםב)א4ו(,בסעיף

מופזשאולשרוןאריאל

הביטחוןשרהממשלהראש

משה

קצב

ריבליןראובן

הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(;ביולי)5התסס-דבתמוזט-זביוםבכנסתהתקבל.
108.עמ'2004(,במאי)19התשם-דבאיירכ"חמיום43,-הכנסת

525.עמ'התשס"ג,13;עמ'התש"ט,ס-ח

ד"סשתה-2004"7(,מס'תיקון(הציבוריתהסניגוריהחוק

החלהסיפהבמקוםב)41(,בסעיףי5991-ו"נשתה,הציבורית,הסניגוריהבחוק14.1סעיףתיקון
שייקבעולהוראותבכפוףשייערךעמוהסכםפיעלאו"יבואעם"בהתייעצות"במילים

הדין".עורכילשכתעםבהתייעצותיותקנוזהקטןסעיףלפיתקנותבתקנות;
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י4002-ד"סשתה74(,מס'תיקון(הלאומיהביטוחחוק

ב792סעיףתיקוןהעיקרי),החוק-להלן(י5991-ה"נשתהמשולב],ננוסחהלאומיהביטוחבהוק1.
שולמהשבובחודש"יבואהמקדמה"שולמהשבוהחודשלפני"במקוםב792,בסעיף

נעשה".שבובחודש"יבואנעשה"שבוהחודשלפני"ובמקוםהמקדמה"

ותחולהתחילהפרסומושלאחרבחודש1ב-זה,בחוקכנוסחוהעיקרי,לחוקב792סעיףשלתחילתו2.
התחילהביוםהמבוצעסעיף,באותוכאמורניכויעליחולוהואהתחילה),יום-זהבסעיף(

לאחריו.או

אורלבזבולוןשרוןאריאל

הרווחהשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה

הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004(:ביולי)5התשם-דבתמוזט"וביוםבכנסתהתקבל.
368.עמ'2004(.במרס)1התשס"דבאררח'מיום92.-הממשלה

397.עמ'התשם-ד,210;עמ'התשנ"ה.מ"ח

ד"סשתה-2004"5(,מס'תיקון(ילדיםאימוץחוק

728סעיףתיקון-728בסעיףהעיקרי),החוק-להלן(י1891-א"משתהילדים,אימוץבחוקד.

אזרח"יבואקבע"תושב"במקוםישראל",תושב"בהגדרהא),(קטןבסעיף)1(

ובסופוקבע"לישיבתרישיוןאועולהתעודתעולה,אשרתלושניתנומיאוישראלי,
להגשתשקרמוהחודשיםעשרשמונהמתוךחורשיםעשרשניםלפחותאו"יבוא

;'הבקשה

הוראתלפישהוסמךסעדפקידבידיהמצויומידע"יבואבסופוב),(קטןבסעיף)2(
מאמץ".הורהלהיותהמבקששללכשירותוהנוגעב)63(,סעיף

ח82תעיףתיקוןיבוא:)4(פסקהאחריהעיקרי,לחוקא)ח82(בסעיף2.

מאמץהורהלהיותהמבקששללכשירותוהנוגעסעדמפקידשקיבלהמידעא4)"(

כזה;".מידעבידיומצויהיהאם

כ82:סעיףתיקוןאתליתןהשריםורשאים"יבואשנתיים"של"אחריהעיקרי,לחוקב)בכ82(בסעיף3.

בהחלטתם".שירשמומטעמיםמשנתיים,הקצרהשקבעו,לתקופהההכרה

כ82,סעיףתיקון-העיקרילחוקגכ82בסעיף4.

יבוא:)4(פסקהאחריא),(קטןבסעיף)1(

אוידהעלשמועסקולמילמנהליה,העמותהשמשלמתהשכראוהגמול")5(

שהםלשירותיםאומבצעיםשהםלעבודהביחססבירהואמטעמה,פועל

חוקבהצעותפורסמוהסברודבריהחוקהצעת2004::ביולי)5התשס"דבתמוזט-זביוםבכנסתהתקבל.
593.עמ'2003(.ביולי)23התשם-גבתמו,כ"גמיום49,-הממשלה

20.עמ'התשנ"ח.293;עמ'התשמ"א.ס.ח.

11.7.2004445התשס"ר,בתמוזב"ב1949,החוקיםספר
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רשאיםהכנסת,שלוהבריאותהרווחההעבודהועדתבאישורהשרים,נותנים;

כאמור.";ולגמוללשכרמרבייםשיעוריםאומידהאמותלקבוע

)5(".עד")1(יבוא)4("עד")1(במקוםב),(קטןבסעיף)2(

תהאשלפיוהחוץממדינתאישוראו"יבואבסופוהעיקרי,לחוקג)הכ82(בסעיף5.הכ82סעיףתיקון

יצורףזהקטןבסעיףכאמוראישורמדינה;באותהבין-ארציבאימוץלפעולרשאיתהעמותה

נוטריון".באישורלעבריתמתורגםכשהיא

יבואעבור"תשלומיםמוכרתעמותהתגבהלא"במקוםהעיקרי,לחוקגל82בסעיף6.גל82סעיףתיקון
בעקיפין,אובמישריןממנותקבלולאתגבהלאממבקש,תדרושלאמוכרתעמותה"

כעד".אחר,בעבוראובעבורהתשלומים

אם"יבואכן"אםאלא"במיליםהחלהסיפהבמקוםהעיקרי,לחוקאתל82(בסעיף7.ול82סעיףתיקון

אוהילדלטובתמנוגדאינוהאימוץכיהמשפטביתקבעאוהמרכזיתהרשותאישרה

הציבור".לתקנת

חודשינגישהכתוםזה,כחוק7בסעיףכנוסחוהעיקרי,לחוקול82סעיףשלתחילתי8.תחילה

זה.חוקשלפרסומומיום

לפידטומי)(יוסףשרוןאריאל

המשפטיםשרהממשלהראש

ריבליןראובןקצבמשה

הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

י4002-ד"סשתה3(,מס'תיקון(רחצהמקומותהסדרתחוק

רחצה,מקומותהסדרתבחוק1.א5יעיףתיקון
בסעיףהעיקרי),החוק-להלן(י4691-ד"כשתה

-א5

יבוא:א)(קטןסעיףבמקום)1(

מרפא,מעיינותאומרחצאותשחיה,בריכות-מרפא"מקום"זה,בסעיףא)("
הפניםששרבעקיפין,אובמישריןמקומית,רשותאוהמדינהבידיהנתמכים

בבתישחיהבריכותולעניןהבריאות,שרועםהתיירותשרעםבהתייעצות

הענין,לפיהכלהתיירות,שרובהסכמתהבריאותשרעםבהתייעצותמלון,

-מלון"בית"זה,לעניןמרפא;מקוםהםכיברשומותבהודעהעליהםהכריז

ו"לשתה-21976.";תיירות,שירותיבחוקכהגדרתו

יקבע";מרפאמקום"יבואותייעד""עדהרישהבמקוםב),(קטןבסעיף)2(

מוגבלות";עםלאנשים"יבואלנכים""במקוםג),(קטןבסעיף)3(

בטל;-ד)(קטןסעיף)4(
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יבוא:ה)(קטןסעיףבמקום)5(

לפימוגבלותעםלאנשיםגישהסידורילעריכתהוראותיקבעהפניםשרה)("

ובשיםמוגבלות,עםלאנשיםזכויותשוויוןנציבותעםבהתייעצותזה,סעיף

נגישות."בדברדיןכללהוראותהשאר,ביןלב,

ראשונההכרזהלחוק1בסעיףכנוסחוהעיקרילחוקא)א5(סעיףלפיהפניםשרשלראשונההכרזה2.

זה.חוקשלפרסומומיוםשנהבתוךתיעשהזה,

שעה)הוראת(מגורים)דירתמהשכרתהכנסהעלממספטור(הכנסהמסחוק
ד"סשתה-2004*ו),ומס'תיקון(

7סעיףתיקוןשעה),הוראת(מגורים)דירתמהשכרתהכנסהעלממספטור(הכנסהמסבחיק1.
בדצמבר)31התשס"דבטבתו'"במקום7,בסעיףהשעה),הוראת-להלן(י0991-ן"שתה

2004(".בדצמבר)31התשט"הבטבתי"ט"יבוא2003("

תחילההתשס"דבטבתז'ביוםזה,בחוקכנוסחוהשעה,להוראת7סעיףשלתחילתו2.

2004(.בינואר)1

בשנותתחולה-ואולםו-2005,2006המסבשנותגםתחולהשעההוראת3.
2005המס

ו-2006בוהנקובהשהתקרהכך,השעהלהוראתא)2(סעיףאתיקראו2005המסבשנת)1(

2004;לשנתשנקבעהמהתקרה7501עלתעמוד

בוהנקובהשהתקרהכך,השעהלהוראתא)2(סעיףאתיקראו2006המסבשנת)2(

2004."לשנתשנקבעהמהתקרה5004עלתעמוד
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טעותתיקון

ד"סשתה-2004*שעה),והוראת31מס'תיקון(התקציביסודותבחוק

ח"שתה-1948(והמשפט,השלטוןסדרילפקודתא01סעיףלפי(

החוק-להלן(י2ס40-ד"סשתהשעה),והוראת31מס'תיקון(התקציביסודותבחוק
-3בסעיףהעיקרי),

ולא"להיותצריך31"מס'תיקוןשלתחילתויוםלאחר"אחריו%את3ו(,בסעיף)1(

יאוחרולא"להיותצריךובסופה2007(",ביוליו(התשס"זבתמוזו'מיוםיאוחר
2007(;";ביולי)1התשס"זבתמוזו'מיום

השניה";והתקופה"להיותצריךהראשונה"התקופה"אחריה)ח13(,בסעיף)2(

בסעיף"להיותצריךג)(ח)13("קטןבסעיף"במקוםבסיפה,ב)ט13(,בסעיף)3(
ד%ח)13(";

-די13בסעיף)4(

המקומית";"להיותצריךהרשות""אחריג),(קטןבסעיףא)(

-ה)(קטןבסעיףב)(

ובסיפה,בקשיים""להיותצריךמקומית"רשות"אחרי)2(,בפסקה)1(

הדחופות";"להיותצריךהמיוחדות""במקום

הדחופות";"להיותצריךהמיוחדות""במקום)3(,בפסקה)2(

המקומית";"להיותצריךהרשות""אחריו),(קטןבסעיףג)(

בקשיים";"להיותצריךבהבראה""במקומח),(קטןבסעיףד)(

בקשיים";"להיותצריךמקומית"רשוה"אחריוט13,בסעיף)5(

שילמה".וכן"להיותצריךשילמה"לאוכן"במקוםח)זט13(,בסעיף)6(

העיקרי.החוקשלפרסומוביוםהטעותתיקוןשלתחילתו2.
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