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התשס"ה-2005* ,(15 מס' (תיקון לענינים מינהליים משפט בתי חוק

מינהליים לענינים בתי משפט חוק תיקון א': פרק

העיקרי), בסעיף 1, החוק מינהליים, התש"ס-12000 (להלן - לענינים משפט בחוק בתי .1
אחרים". משפט בבתי "או יבוא "לצדק" אחרי

 - העיקרי 5 בחוק בסעיף .2

הראשונה" בתוספת המנוי גוף של "או יבוא רשות" של "החלטה אחרי בפסקה (1),  (1)
ענינו בה המבוקש העיקרי שהסעד עתירה "ולמעט יבוא הראשונה" "בתוספת ואחרי

תקנות"; להתקין צו מתן על בטלותן או ביטול תקנות, הכרזה לרבות תקנות, התקנת

אחר". ענין "או יבוא מינהלי" "ענין אחרי בפסקה (4),  (2)

יבוא: (3) פסקה אחרי העיקרי, בחוק 12(ב) בסעיף .3

ענינית;". סמכות בענין החלטה "(3א)

- העיקרי לחוק הראשונה בתוספת .4

תימחק; - זו" במילים "לענין תוספת החל הסיפה ,1 בפרט (1)

יבוא: 2 פרט במקום (2)

התשנ"ח-21998."; המידע, חופש חוק לפי רשות של החלטה - המידע חופש .2"

יבוא: 3 פרט במקום (3)

שר,  ממשלה והחלטת למעט החלטת בעניני חינוך, של רשות החלטה חינוך - .3"
ולמעט:

או הנחיות כללים הקובעת מגזרית או ארצית תחולה החלטה בעלת (1)
האלה: בענינים

תקצוב; (א)

לימודים; תכניות (ב)

הוראה; עובדי הכשרת (ג)

התקציב, יסודות לחוק 3א סעיף לפי תמיכות מתן בענין החלטה (2)
התשמ"ה-31985;

גבוהה."; בעניני השכלה החלטה (3)

יבוא: 5 פרט במקום (4)

חובת  לחוק   2 בסעיף  המנויים רשות או גוף  של מכרזים עניני - מכרזים  .5"
רשות מקומית, שענינם התקשרות ועניני מכרזים של התשנ"ב-41992, המכרזים,
שירותים, לרכישת או עבודה לביצוע במקרקעין, או בטובין עסקה לביצוע בחוזה

דין."; או זיכיון לפי רישיון מכרזים שענינם מתן וכן

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2005 ביולי   27) התשס"ה בתמוז כ' ביום בכנסת התקבל  * 

.298 עמ' התשס"ד (5 בינואר 2004), בטבת י"א מיום  ,77 - הממשלה חוק  
.689 עמ' התשס"ה, ס"ח התש"ס, עמ' 190;  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.  2

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  3

ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.  4

 1 תיקון סעיף

5 תיקון סעיף

12 תיקון סעיף

התוספת תיקון
הראשונה



8.8.2005 באב התשס"ה, ג' ,2020 החוקים 739ספר

יבוא: 6 פרט במקום (5)

לפי למעט התש"ם-51980, העמותות, חוק לפי רשות של החלטה - עמותות .6"
האמור."; לחוק ז' פרק

- 10 בפרט (6)

יימחקו; - ולפי" השבחה היטל ח'1: המילים "פרק (א), בסעיף קטן (1)

בזה"; "המפורטים יבוא להלן" "כמפורט במקום (ב), קטן בסעיף (2)

- 12 בפרט (7)

זרים"; "ועובדים "מינהל אוכלוסין" יבוא אחרי ברישה, (1)

לישראל, הכניסה "חוק יבוא לישראל, התשי"ב-1952;" הכניסה במקום "חוק (2)
שלא העסקה (איסור זרים עובדים חוק לפי רשות של החלטה וכן התשי"ב-61952,
בענין ממשלה  החלטת  למעט  התשנ"א-71991, הוגנים), תנאים והבטחת כדין

האמור"; בחוק ה' פרק לפי והחלטה זרים עובדים

תימחק; - זה" במילים "בפרט החל הסיפה (3)

יימחקו; - ,למעט התקנת תקנות" " המילים ,17 בפרט (8)

יבוא: 19 פרט במקום (9)

על  הפיקוח להסדרת סעיף 16 בחוק לפי המנהל של החלטה בעלי חיים - .19"
התשס"ג-82002."; כלבים,

 - 21 בפרט (10)

יבוא להלן" כמפורט עיסוק הסדרת שענינם  "חיקוקים במקום ברישה, (1)
בזה"; המפורטים "החיקוקים

37(ג)"; 29(ב) או ,11" יבוא "11 או 29(ב)" במקום בפסקה (1),  (2)

יבוא: אחרי פסקה (1)  (3)

המיילדות9; פקודת (2)"

התשט"ו-101955; חשבון, רואי חוק (3)

התשי"ח-111958; והאדריכלים, המהנדסים חוק (4)

25ה, עד 25א סעיפים למעט התשכ"א-121961, הדין, עורכי לשכת חוק (5)
האמור; לפי החוק המשפטים החלטות שר ולמעט

התשכ"ה-131964; המכס, סוכני חוק (6)

 

__________
ס"ח התש"ם, עמ' 210.  5

עמ' 3). ס"ח התשי"ב, עמ' 354 (התשי"ג,  6

ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  7

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  8

.931 (א) (ע) 903, עמ' ב', כרך א"י חוקי  9

ס"ח התשט"ו, עמ' 26.  10

ס"ח התשי"ח, עמ' 108.  11

ס"ח התשכ"א, עמ' 178.  12

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  13
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ט'; פרק - התשכ"ז-141967 הפטנטים, חוק (7)

5ז עד 5א סעיפים לפי המשפט בתי ומינהל האישורים ועדת החלטות (8)
התשכ"ז-151967; לפועל, ההוצאה לחוק

התשל"ו-161976; הנוטריונים, חוק (9)

חדש], התשל"ז-171976; [נוסח פקודת הרופאים (10)

התשל"ז-181977; הפסיכולוגים, חוק (11)

[נוסח חדש], התשל"ט-191979; פקודת רופאי השיניים (12)

התשל"ט-201979; הספורטיבית, הצלילה חוק (13)

לפי החלטה למעט התשמ"א-211981, חדש],  [נוסח הרוקחים פקודת  (14)
לפקודה; ו–63 47ג עד 47א ,44 סעיפים

התשמ"ד-221984; בהיפנוזה, השימוש חוק (15)

התשנ"א-231991; הווטרינרים, הרופאים חוק (16)

התשנ"א-241991; באופטומטריה, העיסוק חוק (17)

השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק (18)
פרק ב' וסעיף 48(ה); התשנ"ה-251995 -

התשנ"ו-261996; במקרקעין, המתווכים חוק (19)

התשנ"ו-271996; הסוציאליים, העובדים חוק (20)

התשנ"ז-281997; הובלה, שירותי חוק (21)

התשס"א-292001." מקרקעין, שמאי חוק (22)

25 יבוא:  פרט אחרי (11)

- במערכה שנספו חיילים ולמשפחות לנכים וסיוע הטבות .26"

שיקום נוהלי אגף מכוח הניתנים וסיוע הטבות בעניני של רשות החלטה (1)
הביטחון; במשרד והנצחה משפחות ואגף נכים

בזה: המפורטים החיקוקים לפי רשות של החלטה (2)

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 148(201).  14

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.  15

ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  16

.594 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת דיני  17

ס"ח התשל"ז, עמ' 158.  18

.614 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת דיני  19

ס"ח התשל"ט, עמ' 141.  20

.694 עמ' חדש 35, נוסח ישראל, מדינת דיני  21

ס"ח התשמ"ד, עמ' 170.  22

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  23

ס"ח התשנ"א, עמ' 191.  24

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.  25

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.  26

ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  27

ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.  28

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  29
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רפואי), תקנות הנכים (טיפול לפי רופא מוסמך ראשי של החלטה (1)
התשי"ד-301954;

ושיקום) (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות תקנות (2)
מקצועית), כללית או השכלה או מקצוע רכישת יתומים לשם (חינוך

התשי"ט-311959;

ושיקום) (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות תקנות (3)
על–תיכונית), להשכלה במוסדות להשתלמות ליתומים (הקלות

התשי"ט-321959;

לאלמנות (הקלות במערכה שנספו  החיילים  משפחות תקנות (4)
התשכ"ד-331964; גבוהה), השכלה או מקצועית השכלה לרכישת

מקצוע), לרכישת (לימודים ושיקום) (תגמולים הנכים תקנות (5)
התשמ"ח-341987;

אלקטרונית,  חתימה  חוק לפי הרשם של  החלטה - אלקטרונית  חתימה .27
התשס"א-352001;

התשמ"א-361981; הגנת הפרטיות, חוק הרשם לפי של החלטה - מידע מאגרי .28

ו–74 לחוק  30(ג) ,21 סעיפים 18(ב), של רשות לפי החלטה הטבעי - הגז משק .29
הגז הטבעי, התשס"ב-372002." משק

- העיקרי השניה לחוק בתוספת .5

2, במקום "55" יבוא "55(א1)"; בפרט (1)

2 יבוא:  פרט אחרי (2)

התשמ"א-1981. חדש], [נוסח הרוקחים לפקודת 64(ג1) סעיף לפי ערעור "2א.

התשי"ד-381954."; החשמל, לחוק 8 סעיף לפי ערעור 2ב.

יבוא: 5 פרט במקום (3)

ו–16 לתוספת  השלישית לתוספת 14(ג4) 198(ח), 158מא, ערעור לפי סעיפים .5"
והבניה, התשכ"ה-391965."; התכנון הרביעית בחוק

6 יבוא:  פרט אחרי (4)

בנאיות, הנדסה  לעבודות  קבלנים רישום  לחוק  11(ג) סעיף לפי ערעור "6א.
התשכ"ט-401969.";

"לפי יבוא לחוק" רביעי בפרק ב' סימן לפי דין בית החלטת "על במקום ,10 בפרט (5)
בחוק". 13כא סעיף

__________
ק"ת התשי"ד, עמ' 500.  30

ק"ת התשי"ט, עמ' 844.  31

ק"ת התשי"ט, עמ' 848.  32

ק"ת התשכ"ד, עמ' 1146.  33

ק"ת התשמ"ח, עמ' 410.  34

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  35

ס"ח התשמ"א, עמ' 128.  36

ס"ח התשס"ב, עמ' 55.  37

ס"ח התשי"ד, עמ' 190.  38

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  39

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.  40

התוספת תיקון
השניה
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חקיקה תיקוני ב': פרק

עיסוק הסדרת שענינם חוקים - א' סימן

בטל. - 6 סעיף בפקודת המיילדות41, .6

- הרופאים) פקודת - זה התשל"ז-421976   (בחוק חדש], [נוסח הרופאים בפקודת .7

"40" יבוא "38"; במקום 19(ד), בסעיף (1)

יבוא: 30 סעיף במקום (2)

לעסוק ברפואה רישיון למתן בבקשה החלטתו את המנהל ייתן .30
יאוחר מתום שישה חודשים מיום הגשת הבקשה."; לא

 - 31 בסעיף (3)

מינהליים"; "לענינים יבוא "מחוזי" במקום (ב)(3), קטן בסעיף (א)

מינהליים"; "לענינים במקום "מחוזי" יבוא (ג), קטן בסעיף (ב)

בטל; סעיף קטן (ב) - ,33 בסעיף (4)

יימחקו; - "39 סעיף לפי בערעור "או המילים 35(א), בסעיף (5)

בגילוי הצורך התעורר "שבפניו יבוא המשפט" "בית אחרי ,36 בסעיף (6)
המידע";

בטל; - 39 סעיף (7)

בטל; - 40 סעיף (8)

רישיון התליית השוליים, אחרי "ערעור" יבוא "על בכותרת 44ג, בסעיף (9)
המנהל"; בידי הגבלתו או

 - 47 בסעיף (10)

;"41 סעיף לפי צו "על יבוא בסופה השוליים, בכותרת (א)

ובמקום "41 יבוא "סעיף 41 או 45" "סעיפים במקום (א), קטן בסעיף (ב)
המחוזי"; המשפט "בית יבוא העליון" המשפט "בית

בטל. - (ב) קטן סעיף (ג)

התשל"ז-431977 -  הפסיכולוגים, בחוק .8

בטל; - 18 סעיף (1)

בטל; סעיף קטן (ב) - ,23 בסעיף (2)

יימחקו; - ",30 לפי סעיף "או בערעור 27(א), המילים בסעיף (3)

__________
.182 עמ' התש"ס, ס"ח ;931 (א) (ע) 903, עמ' ב', כרך א"י חוקי  41

.97 עמ' התשס"ב, ס"ח ;594 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת דיני  42

.468 עמ' התשס"ה, ס"ח התשל"ז, עמ' 158;  43

פקודת תיקון
5 מס' - המיילדות

פקודת תיקון
8 מס' - הרופאים

למתן "מועד
החלטה בבקשה

לרישיון

חוק תיקון
הפסיכולוגים

5 מס' -
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המידע"; בגילוי הצורך התעורר "שבפניו יבוא המשפט" "בית אחרי ,28 בסעיף (4)

בטל; - 30 סעיף (5)

;"39 סעיף הוראות לפי המנהל "וכן על החלטת יבוא "ההשעיה" אחרי 38(ב), בסעיף (6)

המנהל" יבוא "המנהל בקשת לפי רשאי, המחוזי במקום "בית המשפט ,39 בסעיף (7)
ועדת התלונות"; לפי המלצת רשאי,

 - 54 בסעיף (8)

תימחק; המילה "מחוזי" - (א)(3), קטן בסעיף (א)

תימחק; - "מחוזי" המילה (ב), קטן בסעיף (ב)

יבוא: (ג) סעיף קטן אחרי (ג)

- והוועדה הרפואית ועדת הרישום לענין משפט" - "בית זה, בסעיף  "(ד)
בית - התלונות וועדת המשמעת ועדת ולענין מינהליים, לענינים משפט בית

מחוזי." משפט

 - - פקודת רופאי השיניים) זה התשל"ט-441979 (בחוק חדש], [נוסח השיניים רופאי בפקודת .9

יבוא: 22 סעיף במקום (1)

מתום יאוחר לא רישיון למתן בבקשה החלטתו את ייתן המנהל .22
הבקשה."; הגשת מיום חודשים שישה

 - 24 בסעיף (2)

מינהליים"; "לענינים יבוא "מחוזי" במקום (א)(3), קטן בסעיף (א)

מינהליים"; "לענינים במקום "מחוזי" יבוא (ב), קטן בסעיף (ב)

בטל; סעיף קטן (ב) - ,26 בסעיף (3)

יימחקו; - "32 סעיף לפי בערעור "או המילים 28(א), בסעיף (4)

המידע"; בגילוי הצורך התעורר "שבפניו יבוא המשפט" "בית אחרי ,29 בסעיף (5)

בטל; - 32 סעיף (6)

המשפט "ובית במילים החל והסיפה "המחוזי", יבוא "העליון" במקום ,51 בסעיף (7)
תימחק. - רשאי"

התשמ"א-451981 -  חדש], [נוסח הרוקחים בפקודת .10

- 9ב בסעיף (1)

מינהליים"; "לענינים יבוא "מחוזי" במקום (א)(3), קטן בסעיף (א)

מינהליים"; "לענינים במקום "מחוזי" יבוא (ב), קטן בסעיף (ב)

בטל; - (ב) קטן סעיף 9ד, בסעיף (2)

יימחקו; - 9י" סעיף בערעור לפי המילים "או 9ו, בסעיף (3)

__________
.186 עמ' התש"ס, ס"ח ;614 עמ' חדש 32, נוסח ישראל, מדינת דיני  44

.726 עמ' התשס"ה, ס"ח ;694 עמ' חדש 35, נוסח ישראל, מדינת דיני  45

תיקון פקודת
השיניים רופאי

מס' 5 - 

למתן "מועד
החלטה בבקשה

לרישיון

תיקון פקודת
13 מס' - הרוקחים
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בגילוי המידע"; הצורך התעורר "שבפניו יבוא המשפט" אחרי "בית 9ז, בסעיף (4)

בטלים; - ו–9יא 9י סעיפים (5)

 - 59 בסעיף (6)

סעיף לפי צו "על יבוא התליה" על או ביטול "על במקום השוליים, בכותרת (א)
;"56

"העליון" במקום ,"56 סעיף "לפי יבוא פרק זה" לפי או התליה "ביטול במקום (ב)
תימחק; - העליון" "ובית המשפט במילים והסיפה החל "המחוזי", יבוא

(ג) יבוא: קטן אחרי סעיף ,64 בסעיף (7)

משפט בית לפני נתונה לערעור זה סעיף לפי הוראות הערר ועדת החלטת "(ג1)
מינהליים." לענינים

בטל. - 14 סעיף התשמ"ד-461984, בהיפנוזה, השימוש בחוק .11

של "מסירובו במקום 15(א), בסעיף התשנ"א-471991, באופטומטריה, העיסוק בחוק .12
המנהל". "מהחלטת יבוא מהחלטתו" או 2 רישיון לפי סעיף המנהל לתת לו

הווטרינרים),  הרופאים חוק - זה התשנ"א-481991 (בחוק הווטרינרים, הרופאים בחוק .13
יבוא: 18 במקום סעיף

ברפואה לעסוק  רישיון למתן בבקשה החלטתו את ייתן המנהל  .18
נתן לא הבקשה; הגשת מיום חודשים שישה מתום יאוחר לא וטרינרית
כמי המבקש את יראו האמור המועד  עד  בבקשה החלטתו את המנהל

בקשתו." שסורבה

 - הסוציאליים) העובדים חוק - זה התשנ"ו-491996 (בחוק הסוציאליים, העובדים בחוק .14

הצורך בגילוי התעורר "שבפניו יבוא משפט" אחרי "בית ,(8) בפסקה 8(א), בסעיף (1)
המידע";

בטל; - 16 סעיף (2)

המידע"; בגילוי הצורך התעורר "שבפניו יבוא בסופו ,(2)24 בסעיף (3)

בטל; - 26 סעיף (4)

 - 58 בסעיף (5)

תימחק;  - המילה "המחוזי" (א)(3) קטן בסעיף (א)

תימחק; "המחוזי" - המילה (ב), בסעיף קטן (ב)

יבוא: (ב) סעיף קטן אחרי (ג)

לענינים משפט בית רפואית - ועדה לענין - "בית משפט" זה, בסעיף "(ג)
מחוזי." משפט - בית משמעת ולענין ועדת מינהליים,

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 170.  46

.185 עמ' התש"ס, ס"ח התשנ"א, עמ' 191;  47

.223 עמ' התשס"ג, ס"ח התשנ"א, עמ' 76;  48

.424 עמ' התשס"ד, ס"ח התשנ"ו, עמ' 152;  49

חוק תיקון
השימוש

בהיפנוזה

חוק תיקון
העיסוק

באופטומטריה
2 מס' -

חוק תיקון
הרופאים

הווטרינרים
4 מס' -

למתן "מועד
החלטה בבקשה

לרישיון

חוק תיקון
העובדים

הסוציאליים
2 מס' -
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 - 14 בסעיף התשט"ו-501955, חשבון, רואי בחוק .15

בטל; סעיף קטן (א) - (1)

המשפטי לממשלה "היועץ יבוא זכאי" המדינה "פרקליט במקום (ג), קטן בסעיף  (2)
רשאי";

"המחוזי". יבוא "העליון" במקום (ד), קטן בסעיף (3)

התשכ"א-511961 -  הדין, עורכי לשכת בחוק .16

את למועמד תודיע מתמחה, לרשום הלשכה "סירבה יבוא בסופו ,27 בסעיף (1)
בכתב"; נימוקיה

בטל; - 28 סעיף (2)

בטל; - 31 סעיף (3)

יבוא: ואחריו יסומן (א) בו האמור ,44 בסעיף (4)

נימוקיה לו את תודיע הלשכה, מועמד כחבר לקבל שלא החליטה הלשכה "(ב)
בכתב.";

בטל; - 45 סעיף (5)

47, במקום "45" יבוא "70"; בסעיף (6)

תימחק; החלטה זו" - "על הסיפה החל במילים ,(2)48 בסעיף (7)

תימחק. הלשכה" - החלטת "על במילים הסיפה החל ,(1)49 בסעיף (8)

בטל. - עררים שישי: פרק התשכ"ה-521964, המכס, סוכני בחוק .17

 - התשנ"ה-531995  השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק .18

תימחק; - "והוראות" במילה החל הסיפה 7(ד), בסעיף (1)

תימחק; - "והוראות" במילה החל הסיפה 8(ג), בסעיף (2)

בטל. - (ו) קטן סעיף 10 בסעיף (3)

התשנ"ו-541996 -  במקרקעין, המתווכים בחוק .19

יבוא: 5(ב) סעיף אחרי (1)

נימוקיו את יודיע לו רישיונו את או שלל רישיון למבקש הרשם ליתן סירב "(ג)
בכתב.";

בטל; - 7 סעיף (2)

בטל. סעיף קטן (ה) - ,20 בסעיף (3)
__________

.96 עמ' התשס"ב, ס"ח התשט"ו, עמ' 26;  50

.327 עמ' התשס"ד, ס"ח התשכ"א, עמ' 178;  51

.97 עמ' התשס"ב, ס"ח התשכ"ה, עמ' 16;  52

.504 עמ' התשס"ה, ס"ח התשנ"ה, עמ' 416;  53

.389 עמ' התשס"ד, ס"ח התשנ"ו, עמ' 70;  54

חוק  תיקון
חשבון רואי

8 מס' -

חוק תיקון
עורכי לשכת

31 הדין - מס'

חוק תיקון
המכס סוכני

3 מס' -

חוק תיקון
העיסוק הסדרת

בייעוץ השקעות
תיקי ובניהול

9 מס' השקעות -

חוק תיקון
המתווכים
 במקרקעין

5 מס' -
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התשכ"ט-551969 -  בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום בחוק .20

של"; "בדימוס יבוא "שופט" אחרי ,(1)10 בסעיף (1)

- 11 בסעיף (2)

מינהלי"; וערעור יבוא "סדרי דין דין" השוליים, במקום "וסדרי בכותרת (א)

יבוא: (ב) סעיף קטן אחרי (ב)

לענינים משפט בית לפני לערעור נתונה הערר ועדת החלטת "(ג)
מינהליים."

 - 8 בסעיף התשי"ד-561954, החשמל, בחוק .21

וערעור מינהלי"; "ערר יבוא "ערר" במקום בכותרת השוליים, (1)

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי (2)

לענינים מינהליים." בית משפט לפני נתונה לערעור החלטת הוועדה "(ה)

בטל. סעיף קטן (א) - ,9 בסעיף התשל"ט-571979, הספורטיבית, הצלילה בחוק .22

בטל. - 13 סעיף התשנ"ז-581997, הובלה, שירותי בחוק .23

בטל. - 5ט סעיף התשכ"ז-591967, לפועל, ההוצאה בחוק .24

שונים חוקים - ב' סימן

בטל. - 6(ב) סעיף התש"ח-601948, טרור, מניעת בפקודת .25

יבוא: 13כ סעיף אחרי התשי"ב-611952, לישראל, הכניסה בחוק .26

לענינים משפט בית  לפני  לערעור  נתונה הדין  בית  החלטת  (א) 13כא.
מינהליים.

לפי  החלטה נגד מינהליים לענינים משפט לבית עתירה הוגשה (ב)  
מינהלי על ערעור מועד, באותו ועומד, תלוי והיה הרחקה, בענין פרק זה
בערובה, ידון השחרור המשמורת או בענין סימן זה לפי הדין החלטת בית
בערובה, השחרור או גם בענין המשמורת העתירה במסגרת המשפט בית
בענין מינהלי ערעור העותר הגיש טרם אם ואולם יימחק; והערעור

במסגרת העתירה. אלה ענינים גם יכלול בערובה השחרור המשמורת או

_________
.37 עמ' התשל"ז, ס"ח התשכ"ט, עמ' 218;  55

.220 עמ' התשנ"ו, ס"ח התשי"ד, עמ' 190;  56

.201 עמ' התשנ"ה, ס"ח התשל"ט, עמ' 141;  57

ס"ח התשנ"ז, עמ' 222.  58

.16 עמ' התשס"ג, ס"ח התשכ"ז, עמ' 116;  59

.41 עמ' התשס"ב, ס"ח א', עמ' 73; תוס' ע"ר התש"ח,  60

.419 עמ' התשס"ה, ס"ח התשי"ב, עמ' 354;  61

חוק תיקון
קבלנים רישום

הנדסה לעבודות
5 מס' בנאיות -

חוק תיקון
3 מס' - החשמל

חוק תיקון
הצלילה

 הספורטיבית
2 מס' -

חוק תיקון
הובלה שירותי

חוק תיקון
לפועל ההוצאה

25 מס' -

תיקון פקודת
טרור מניעת

4 מס' -

חוק תיקון
הכניסה לישראל

15 מס' "ערעור ועתירה-
מינהליים
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בעתירה,  או בערעור מינהליים, לענינים המשפט בית בהחלטת אין (ג)  
בכל ואולם זה, לפי סימן הדין מסמכות בית כדי לגרוע זה, בסעיף כאמור
לו ייזקק לא העתירה או הערעור במסגרת המשפט בית בו שהחליט ענין
בית להחלטת בסיס שהיוו בנסיבות שינוי חל כי נוכח כן אם אלא הדין בית

המשפט."

התעבורה62 -  בפקודת .27

בטל; סעיף קטן (ב) - ,52 בסעיף (1)

 - 55 בסעיף (2)

מינהלי"; "ערעור תהיה השוליים כותרת (א)

בטל; - (א) קטן סעיף (ב)

"יהיה ובמקום תימחק, - על" "ערעור המילים עד הרישה (א1), קטן בסעיף (ג)
לענינים בית המשפט לפני לערעור נתונה "תהיה יבוא משפטיות בלבד" בשאלות

בלבד"; משפטית בשאלה יהיה כאמור ערעור מינהליים;

בטלים; - (ד) עד (ב) קטנים סעיפים (ד)

תימחק. - סעיף" "והוראות במילים החל הסיפה ,60 בסעיף (3)

 - והבניה) התכנון חוק - זה התשכ"ה-631965 (בחוק והבניה, התכנון בחוק .28

תימחק; - (3) פסקה 106(ד), בסעיף (1)

בטלים; - ו–(ג) (ב) קטנים סעיפים 158ה, בסעיף (2)

158יב - בסעיף (3)

בטל; - (ב) קטן סעיף (א)

תימחק; לעתור" - במילים "והוא רשאי הסיפה החל (ד)(3), קטן בסעיף (ב)

 - 198 בסעיף (4)

ובסופו חלקה," או כולה "התביעה, יבוא "התביעה" במקום (ד), קטן בסעיף (א)
מטעמים האמורה  התקופה את  להאריך רשאי  הערר ועדת  ראש יושב  ;" יבוא

שיירשמו."; מיוחדים

- (ה) קטן בסעיף (ב)

"רשאים יבוא הצדדים" "יבחרו במילים החל הסיפה במקום בפסקה (1),  (1)
על הצדדים שמאי מכריע); הסכימו - שמאי מקרקעין (להלן למנות הצדדים
30 ימים  זהותו בתוך הסכמה לענין לידי באו לא מכריע, אולם מינוי שמאי
הערר לפי ועדת ראש ימנהו יושב הוועדה המקומית, החלטת מיום המצאת
את טענותיהם להשמיע שנתן לצדדים הזדמנות ולאחר אחד הצדדים פניית

לענין זה.";

יימחקו; - ו–(4) פסקאות (3)  (2)

בטל; - (ו) קטן סעיף (ג)
__________

.728 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת דיני  62

.660 עמ' התשס"ה, ס"ח התשכ"ה, עמ' 307;  63

תיקון פקודת
70 מס' - התעבורה

חוק תיקון
התכנון והבניה

74 מס' -
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דעת "חוות אחרי (ד)", קטן "סעיף יבוא (ה)" קטן "סעיף במקום (ז), קטן בסעיף (ד)
השמאי; "של יבוא השמאי" במקום "של ידה", ובסיפה, על "שימונה יבוא שמאי"
ועדת ידי על שימונה  השמאי של  והוצאותיו שכרו  בהוצאות יישאו  הצדדים

הוועדה"; ראש יושב לקביעת בהתאם הערר,

השמאי המכריע", החלטת "ועל יבוא הערר" "ועדת אחרי (ח), קטן בסעיף  (ה)
ארבעים החל במילים "בתוך והסיפה יימחקו, - "בשאלה משפטית בלבד" המילים

- תימחק; וחמישה ימים"

יבוא: קטן (ט) במקום סעיף (ו)

יקבע הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור המשפטים, שר "(ט)
ושכרו."; לפניו הדיון סדרי וכשירותו, המכריע השמאי מינוי לענין הוראות

בטל; - (י) קטן סעיף (ז)

מקרקעין שמאי או  "מכריע יבוא לפי" "שמונה במקום (יא), קטן  בסעיף (ח)
לצורך"; להכין שומה שנתבקש

- השלישית בתוספת (5)

התשכ"ב- מקרקעין, שמאי "חוק במקום מקרקעין", "שמאי בהגדרה ,1 בסעיף (1)
התשס"א-642001"; שמאי מקרקעין, "חוק יבוא "1962

השגה "להגיש יבוא שומה" "להגיש במילים החל הסיפה במקום 6(ב), בסעיף (2)
;"14 בסעיף האמור לפי החיוב גובה על והן כשלעצמו בהיטל החיוב על הן

 - 14 בסעיף (3)

השוליים כותרת תבוא וערעור" אחרת "שומה השוליים כותרת במקום (א)
לענין שומה"; וערעור, "השגה, ערר

שמאי שהכין אחרת שומה מקום, במקום "להגיש בכל (א), קטן בסעיף (ב)
החיוב על הן המקומית, לוועדה השגה "להגיש יבוא מטעמו" מקרקעין

חודשים",  "שלושה יבוא "30 ימים" החיוב,", במקום גובה על כשלעצמו והן
לפי כשלעצמו, החיוב על השגה החייב הגיש אם "ואולם יבוא ובסופו
עד החיוב גובה על ההשגה את להגיש הוא רשאי זה, קטן סעיף הוראות
ערעור  או ערר ואם הוגש בהשגה, ההחלטה שהומצאה לו מיום 30 ימים תום
לו  שהומצאה מיום 30 ימים תום עד כשלעצמו - החיוב ההחלטה בענין על

הענין."; לפי בערעור, או בערר סופית החלטה

יבוא: ו–(ג) (ב) קטנים סעיפים במקום (ג)

שמאי של דעת חוות החייב יצרף החיוב גובה על להשגה "(ב)
מטעמו. מקרקעין

ראש הוועדה המקומית יושב לכך שמינה עובד הוועדה המקומית (ג)
מנומקת, בהחלטה ויחליט בהשגה ידון המוסמך), העובד - זה (בסעיף
או לדחותה, במלואה או הגשתה, אם לקבלה מיום תשעים ימים בתוך
ימים תשעים בתוך כאמור החלטה המוסמך העובד נתן לא בחלקה;

את ההשגה כאילו התקבלה. יראו

__________

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  64
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לערור ניתן זה, סעיף לפי בהשגה, המוסמך העובד החלטת על (ג1)
שבו  מיום ימים  30 בתוך לחוק, 12א בסעיף כאמור ערר ועדת לפני
התקופה את להאריך רשאי הערר ועדת ראש יושב ההחלטה; הומצאה

שיירשמו. מיוחדים מטעמים האמורה

או במלואו לדחותו, או הערר את לקבל רשאית הערר ועדת (ג2)
ידה, ובלבד על שימונה שמאי דעת חוות לקבל היא בחלקו, ורשאית
הדעת חוות  לענין טענותיהם את לטעון הזדמנות לצדדים שנתנה 
השמאי של והוצאותיו שכרו בהוצאות יישאו הצדדים האמורה;

הוועדה. ראש יושב לקביעת בהתאם הערר, ועדת ידי על שימונה

לדחות (ג) קטן בסעיף כאמור המוסמך העובד החליט (א) (1) (ג3) 
בחלקה, ובין במלואה בין החיוב, גובה לגבי ההשגה את
כשלעצמו, החיוב על חולק הוא אין אם בהיטל, החייב זכאי
החיוב גובה אחר לקביעת שמאי מקרקעין של מינוי לבקש

תהא מכרעת. ושומתו מכריע), שמאי - (בסעיף זה

בכתב המקומית לוועדה להודיע בהיטל החייב על (ב)
מיום  ימים   30 בתוך מכריע שמאי  למנות מבקש  הוא כי
והוועדה החייב הגיעו לא המוסמך; העובד החלטת המצאת
השמאי זהות על הסכמה לידי הצדדים) - (להלן המקומית
כאמור  החייב של הודעתו ממועד ימים  30 בתוך המכריע
השמאי את ראש ועדת הערר זו, ימנה יושב משנה בפסקת
הזדמנות להם שנתן ולאחר הצדדים אחד פניית לפי המכריע
כאמור החייב  הודיע זה;  לענין טענותיהם  את להשמיע 
לוועדת הערר ערר יהיה רשאי להגיש לא זו, בפסקת משנה

קטן (ג1). בסעיף כאמור בהשגה על ההחלטה

של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור המשפטים, שר (2)
וכשירותו, המכריע השמאי מינוי לענין הוראות יקבע הכנסת,

ושכרו. לפניו הדיון סדרי

החלטת ועל (ג2) קטן סעיף לפי הערר  ועדת  החלטת על (ג4)
לענינים משפט לבית לערער ניתן (ג3) קטן סעיף לפי מכריע שמאי

מינהליים.";

ערר השגה, "הגשת יבוא תעכב" "הגשת ערעור לא במקום (ד), קטן בסעיף (ד)
"החייב בהיטל", "המערער" יבוא במקום תעכב", זה לא סעיף ערעור לפי או
יבוא הערעור" "הגשת ובמקום או", ערר "השגה, יבוא כאמור" "ערעור לפני

"ההגשה";

בטל; - (ו) קטן סעיף (ה)

בחוק ענין באותו אחרת הוראה קיימת כן אם "אלא יבוא בסופו ,20 בסעיף (4)
לפיו." או זה

ו–(ה) (ד) קטנים סעיפים ,32 בסעיף התשכ"ט-651969, ספר, בתי  על פיקוח  בחוק .29 
בטלים. -

__________
.402 עמ' התשס"א, ס"ח התשכ"ט, עמ' 180;  65

חוק תיקון
על פיקוח

7 מס' - ספר בתי
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בטלים. סעיפים קטנים (ב) ו–(ג) - ,229 בסעיף התשל"ז-661977, העונשין, בחוק .30

התשמ"א-671981 -  הפרטיות, הגנת בחוק .31

תימחק; - החלטת הרשם" "על החל במילים הסיפה 8(ה), בסעיף (1)

 - 10 בסעיף (2)

בטל; - (ב) קטן סעיף (א)

יבוא המשפט" לבית "לפנות במילים  החל הסיפה במקום  (ו), קטן בסעיף (ב)
מאגר של רישומו את לבטל שיקבע או הרישום לתקופה של תוקפו את "להתלות
הזדמנות המאגר לבעל ניתנה לביטול או להתליה שקודם ובלבד בפנקס, המידע

את טענותיו." להשמיע

בטל. - 16 סעיף התשס"א-682001, אלקטרונית, חתימה בחוק .32

בטל. סעיף קטן (ב) - ,31 בסעיף התשכ"ב-691962, (ביוב), המקומיות הרשויות בחוק .33

בסעיף התשכ"א-701961, כללית), ארנונה (ערר על קביעת המקומיות הרשויות בחוק .34
תימחק. - "הערעור יוגש" החל במילים הסיפה 6(ב),

 - 11 בסעיף התשנ"ח-711998, ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת בחוק .35

תימחק; - ימים" שלושים "בתוך במילים החל הסיפה (א), קטן בסעיף (1)

בטל. (ב) - סעיף קטן (2)

התשס"ב-722002 -  הגז הטבעי, משק בחוק .36

בטל; - 18(ג) סעיף (1)

בטל; - 21(ז) סעיף (2)

וחמישה ימים" - ארבעים "בתוך במילים (7), הסיפה החל בפסקה 28(ב), בסעיף (3)
תימחק;

תימחק; - קביעת" "על במילים החל הסיפה 30(ג), בסעיף (4)

בטל. - 75 סעיף (5)

__________
.715 עמ' התשס"ה, ס"ח התשל"ז, עמ' 226;  66

.304 עמ' התש"ס, ס"ח התשמ"א, עמ' 128;  67

ס"ח התשס"א, עמ' 210.  68

.387 עמ' התשס"ג, ס"ח התשכ"ב, עמ' 96;  69

.127 עמ' התשס"ד, ס"ח התשכ"א, עמ' 252;  70

.204 עמ' התשס"ה, ס"ח התשנ"ח, עמ' 348;  71

.539 עמ' התשס"ג, ס"ח התשס"ב, עמ' 55;  72

חוק תיקון
86 מס' - העונשין

חוק תיקון
הפרטיות הגנת

7 מס' -

חוק תיקון
חתימה

אלקטרונית

חוק תיקון
הרשויות

המקומיות
5 מס' (ביוב) -

חוק תיקון
הרשויות

המקומיות
קביעת על (ערר
ארנונה כללית)

7 מס' -

חוק תיקון
להסדרת
הביטחון

ציבוריים בגופים
3 מס' -

חוק תיקון
משק הגז

2 מס' - הטבעי



8.8.2005 באב התשס"ה, ג' ,2020 החוקים 751ספר

בחוק העמותות, התש"ם-731980 -  .37

בטל; - 6 סעיף (1)

בטל; סעיף קטן (ד) - ,40 בסעיף (2)

בטל; סעיף קטן (ב) - ,41 בסעיף (3)

ו–7". ו–7" יבוא "4(ג) 6 "4(ג), במקום 61(א), בסעיף (4)

בטל. - 15 סעיף ,741938 (פטורין), הממשלה ומסי העיריה מסי בפקודת .38

בטלים. - ו–7ה 7ד סעיפים התשכ"ח-751968, עסקים, רישוי בחוק .39

התשנ"ח-761998 -  המידע, חופש בחוק .40

משפט בתי חוק הוראות "לפי יבוא "17 סעיף הוראות "לפי במקום 7(ו), בסעיף (1)
התש"ס-772000"; מינהליים, לענינים

 - 17 בסעיף (2)

יבוא: קטן (א) במקום סעיף (א)

משפט בבית תידון  זה חוק  לפי ציבורית רשות החלטת  על עתירה  "(א)
תעודת העתירה נושא לגבי המידע הוצאה אם כן אלא מינהליים, לענינים
הוצאה חדש], התשל"א-781971; [נוסח לפקודת הראיות 44 סעיף לפי חיסיון

העליון."; המשפט לפני בית העתירה כאמור, תידון חיסיון תעודת

זה". חוק בעתירה" יבוא "לפי "בדונו קטן (ב), אחרי בסעיף (ב)

 - 16 בסעיף התשס"ג-792002, כלבים, על הפיקוח להסדרת בחוק .41

תימחק; בכותרת השוליים, המילה "ועתירה" - (1)

בטל. סעיף קטן (ב) - (2)

התכנון בחוק השלישית בתוספת 14(ג3)(2) וסעיף 198(ט) סעיף לפי ראשונות תקנות .42
ועדת לאישור המשפטים ידי שר על יובאו זה, בחוק ו–(5)(3)(3) 28(4)(ו) בסעיף כנוסחם והבניה,

חוק זה. מיום פרסומו של חודשים שישה בתוך הכנסת הפנים ואיכות הסביבה של

של תקנות לתוקף ביום כניסתן המפורטים בפסקאות (1) עד (4) הסעיפים תחילתם של  .43
והבניה: התכנון בחוק השלישית בתוספת 14(ג3)(2) וסעיף 198(ט) סעיף לפי

זה; בחוק בסעיף 4(6) כנוסחו העיקרי, בחוק הראשונה 10 בתוספת פרט (1)

זה; בחוק בסעיף 5(3) העיקרי, כנוסחו השניה בחוק 5 בתוספת פרט (2)
__________

.228 עמ' התשס"ה, ס"ח התש"ם, עמ' 210;  73

.368 עמ' התשס"ה, ס"ח ;31 (א) ,27 (ע) עמ' ,1 תוס' ע"ר 1938,  74

.331 עמ' התשס"ה, ס"ח התשכ"ח, עמ' 204;  75

.735 עמ' התשס"ה, ס"ח התשנ"ח, עמ' 226;  76

.738 עמ' התשס"ה, ס"ח התש"ס, עמ' 190;  77

.421 עמ' חדש 18, נוסח ישראל, מדינת דיני  78

.338 עמ' התשס"ד, ס"ח התשס"ג, עמ' 216;  79

חוק תיקון
 העמותות

7 מס' -

תיקון פקודת
העיריה מסי

הממשלה ומסי
13 מס' - (פטורין)

חוק תיקון
רישוי עסקים

23 מס' -

חוק תיקון
המידע חופש

4 מס' -

חוק תיקון
להסדרת הפיקוח

2 מס' - כלבים על

התקנת חובת
תקנות 

תחילה
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זה; לחוק בסעיף 28(4) כנוסחו והבניה התכנון 198 בחוק סעיף (3)

זה. לחוק (5)28 בסעיף כנוסחן והבניה, בחוק התכנון השלישית התוספת הוראות (4)

 - השניה והתוספת 10 שבה, פרט למעט - הראשונה התוספת ,5 ,1 סעיפים (א)  .44
זה, בחוק 4 למעט 4(6), ו–5 למעט 5(3), ,2 בסעיפים 1, כנוסחם העיקרי בחוק 5 שבה, למעט פרט

ולאחריו. זה חוק של תחילתו ביום שיוגשו ועתירות ערעורים על יחולו בהתאמה,

וערעורים  גם על עתירות יחול זה בסעיף 3 לחוק כנוסחו העיקרי סעיף 12 לחוק (ב)   
החל טרם מועד אותו ובלבד שעד זה חוק של פרסומו יום ועומדים ערב תלויים היו אשר

בהם. הדיון

על תביעת יחול לחוק זה, בסעיף 28(4) כנוסחו והבניה התכנון 198 לחוק סעיף (1) (ג)
של  לתוקף כניסתן ביום שהוגשה האמור, 197 לחוק בסעיף כמשמעותה פיצויים

ולאחריו. האמור 198(ט) תקנות לפי סעיף

לחוק (5)28 בסעיף כנוסחה והבניה התכנון לחוק השלישית התוספת (2)
סעיף לפי של תקנות לתוקף ביום כניסתן שהוצג לוח שומה על תחול זה,
במועד לחייב והומצאה שהוכנה עקב מימוש שומה ועל ולאחריו, 14(ג3)(2)

או לאחריו. האמור

יום ערב עד שניתנה ,(4) עד   (1) בפסקאות  כאמור בחוקים, הסעיפים לפי החלטה (א)  .45
וטרם עליה הוגש ערעור טרם ושביום הפרסום יום הפרסום) - זה זה (בסעיף חוק של פרסומו
עליה לפי לעתור יהיה ניתן עליה, לערעור האמורים החוק בסעיפי קבועה שהיתה חלפה התקופה
קבועה בכל שהיתה התקופה עד תום מינהליים, התש"ס-802000, לענינים משפט בתי הוראות חוק

מביניהם: המאוחר לפי הפרסום, מיום ימים 45 תום עד האמורים או מסעיפי החוק אחד

הרופאים; לפקודת 30 סעיף (1)

השיניים; רופאי לפקודת 22 סעיף (2)

הווטרינרים; הרופאים לחוק 18 סעיף (3)

הסוציאליים. העובדים לחוק 26 סעיף (4)

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

י לבנ פי   צי
המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 190.  80

תחולה
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