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התשס"ח (1 בינואר 2008)41.תחילה בטבת כ"ג ו–9, מיום 5 סעיפים למעט זה, חוק של תחילתו (א)
התחילה). יום - (להלן

הענין. לפי ו–9, 5 סעיפים לפי והוועד המנהל המועצה התחילה ימונו יום עד (ב)

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

אדלה ' מג  גאלב
המדע התרבות והספורט שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(30 מס' (תיקון הכנסה הבטחת חוק

2 בפסקה1.תיקון סעיף העיקרי), בסעיף 2(א), החוק התשמ"א-11980 (להלן - הכנסה, הבטחת בחוק
ואחרי (23) או (24)" "(19) או (23)" יבוא "(19), במקום ,",(14)" יבוא ",(10)" אחרי (2א),

שנים,". 25 לו מלאו טרם אם "אף יבוא הראשונה," "בתוספת

התוספת תיקון
הראשונה

יבוא:2. (23) אחרי פסקה לחוק העיקרי, בתוספת הראשונה

הביטוח." לחוק ט' בפרק ב' סימן לפי נכה בית כעקרת נכות קצבת לה שמשתלמת מי (24)"

ותחולה יחול 3.תחילה והוא התחילה) יום - זה (בסעיף פרסומו שלאחר ב–1 בחודש זה של חוק תחילתו
ואילך. התחילה יום בעד המשתלמת גימלה על

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

הרצוג  יצחק
החברתיים והשירותים הרווחה שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 ביוני   4) התשס"ז בסיון י"ח ביום בכנסת  * התקבל

.163 עמ' התשס"ז (13 בנובמבר 2006), בחשון כ"ב מיום  ,266 ― הממשלה חוק  
.53 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשמ"א, עמ' 30;

התשס"ו-2005* למות, הנוטה החולה בחוק טעות תיקון
התש"ח-1948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 10א סעיף (לפי

במקום מקום, בכל החוק), בסעיף 16, התשס"ו-12005 (להלן - למות, הנוטה החולה בחוק .1
(ג)". או 5(ב) "סעיף להיות צריך 5(ב)" "סעיף

(ג)". או 5(ב) "סעיף להיות צריך במקום "סעיף 5(ב)" מקום, 17 לחוק, בכל בסעיף .2

החוק. תחילתו של ביום הטעות תיקון תחילתו של .3

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת __________

(21 במאי 2007) התשס"ז בסיון ד' ביום בכנסת * התקבל

1 ס"ח התשס"ו, עמ' 58.


