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זכאי יהיה שבעדה החשמל כמות הביתי, מהתעריף
שונים וכמויות  הנחה שיעורי וכן מופחת, לתשלום 
להביא הוא רשאי כך ולשם אוכלוסיה, לקבוצות
הצרכן בבית  המתגוררות הנפשות  מספר את בחשבון 
הרפואי, ומצבן גילן  הכנסותיהן, את המגורים,  ואזור
צרכנים של הממוצעת החשמל לצריכת ביחס והכל

שבביתם אותו מספר נפשות.

זה קטן סעיף  לפי מופחתים  לתשלומים  זכאות  (2)
צריכת בעבור מהתשלומים ההפחתה שסך כך, תיקבע
ל–1.5%  יעלה על סכום השווה לפי סעיף זה לא חשמל
הצרכנים כלל ידי  על המשולמים התשלומים  מסך

בעבור צריכת חשמל.

בדבר הוראות יקבע שר הרווחה, עם בהתייעצות השר, (ג)
להוראות בהתאם מופחת לתשלום הזכאות להוכחת דרכים
מסירת אופן לענין הוראות  לקבוע הוא רשאי  וכן זה, סעיף

כאמור." זכאות הוכחת לשם מידע

וחובת תחילה
תקנות התקנת

ראשונות

מיום3. חודשים שלושה זה חוק  של  תחילתו (ב), קטן  בסעיף  לאמור בכפוף (א)
פרסומו.

2 לחוק  בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 31א(ב) סעיף הוראות לפי ראשונות תקנות (ב)
זה. חוק מיום פרסומו של ימים 60 בתוך יותקנו זה,

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ר עז אלי בן  ן  מי  בני
הלאומיות התשתיות שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(36 מס' (תיקון נשים עבודת חוק

9 ימים"1.תיקון סעיף שישים של "תקופה במקום 9(ד), בסעיף התשי"ד-11954, נשים, עבודת בחוק
ימים". תשעים של "תקופה יבוא

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ישי  אליהו
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(78 מס' (תיקון והבניה התכנון חוק

בסופו1. העיקרי), בסעיף 265(12), החוק התשכ"ה-11965 (להלן - והבניה, התכנון בחוק
טמפרטורת הגבלת לענין  הוראות לכוויות, הסיכון הפחתת לשם זה,  "ובכלל יבוא
שר שקבע כפי רגישות, אוכלוסיות המשמשים ובבנינים מגורים בבניני החמים המים
לענין שינוי זו לפי פסקה תקנות זה; לצורך בטיחות אמצעי התקנתם של הפנים, ולענין
שר ועם הבריאות שר עם התייעצות לאחר יותקנו כאמור, החמים המים טמפרטורת

הכנסת". של הסביבה והגנת ובאישור ועדת הפנים והתעסוקה המסחר התעשיה

פרסומו.2. מיום ימים 180 זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו  ר
הפנים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(28 מס' (תיקון ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות חוק

"לשתי1. במקום 35(א), בסעיף התש"ן-11990, ורדיו, לטלוויזיה השניה הרשות בחוק
הזיכיון "הארכת תקופת "לשלוש תקופות נוספות", ובסופו יבוא נוספות" יבוא תקופות
מפעם יותר שתיעשה ויכול או לחלקה לכל התקופה שתהא יכול השלישית, בתקופה
שנים". ארבע יעלה, במצטבר, על לא השלישית שסך ההארכות בתקופה ובלבד אחת,

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

אטיאס  אריאל 
התקשורת שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת
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