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בסעיף 230 לחוק העיקרי, בפסקה )2(, בסופה יבוא "ובלבד שלעניין הוראות סעיף 224)ג( 2 תיקון סעיף 230
בדיקה מחדש, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד בדיקה קודמת, תיערך באותו האופן 

שבו נערכה הבדיקה הקודמת "

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שבתום ארבעה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום 3 תחילה ותחולה
התחילה(, והוא יחול על מי שהגיש תביעה לגמלת סיעוד או בקשה לבדיקה מחדש, 

לפי העניין, ביום התחילה ואילך 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י         
            שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

חוקהרשויותהמקומיות)בחירות()תיקוןמס'35(,התשס"ח-2008*

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 73 -1 תיקון סעיף 73

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )1(

אם החליט כאמור בפסקה )1(, להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה,   )3("
כולם או חלקם, לפי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או 
לחברי המועצה, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי 

שבשלו החליט בית המשפט כאמור בפסקה )1( ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן )ב()3( והוגשה בקשת רשות לערער 
על פסק הדין, רשאי בית המשפט העליון לעכב את ביצוע ההוראה כאמור עד 
מתן פסק דין סופי, ואולם רשאי הוא להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, 

כולם או חלקם, לפי העניין, יושעו מכהונתם עד למתן פסק דין סופי ";

)ג(, במקום "מיום פסק הדין" יבוא "מיום שפסק הדין היה לסופי"  בסעיף קטן   )3(
ובמקום הקטע מהמילים "עד לאחר" ועד המילים "על ידי השר" יבוא "הועברו ראש 
הרשות או כל חברי המועצה מכהונתם לפי הוראות סעיף קטן )ב()3(, ימנה השר ועדה 

למילוי תפקידי ראש הרשות או המועצה, לפי העניין, עד לאחר הבחירות החדשות";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

סעיף")ג1( הוראות  לפי  המועצה  חברי  כל  או  הרשות  ראש  הושעו   )1( 
קטן )ב1(, ימנה השר ועדה כאמור בסעיף קטן )ג( עד למתן פסק דין סופי, 

או עד לאחר בחירות חדשות, לפי העניין 

התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשס"ח )11 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *

הכנסת - 189, מיום ג' בטבת התשס"ח )12 בדצמבר 2007(, עמ' 73 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548   1

בסעיף 230 לחוק העיקרי, בפסקה )2(, בסופה יבוא "ובלבד שלעניין הוראות סעיף 224)ג( 2 
בדיקה מחדש, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד בדיקה קודמת, תיערך באותו האופן 

שבו נערכה הבדיקה הקודמת "

תיקון סעיף 230

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שבתום ארבעה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום 3 
התחילה(, והוא יחול על מי שהגיש תביעה לגמלת סיעוד או בקשה לבדיקה מחדש, 

לפי העניין, ביום התחילה ואילך 

תחילה ותחולה

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י         
            שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

חוקהרשויותהמקומיות)בחירות()תיקוןמס'35(,התשס"ח-2008*

תיקון סעיף 73בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 73 -1 

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )1(

אם החליט כאמור בפסקה )1(, להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה,   )3("
כולם או חלקם, לפי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או 
לחברי המועצה, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי 

שבשלו החליט בית המשפט כאמור בפסקה )1( ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן )ב()3( והוגשה בקשת רשות לערער 
על פסק הדין, רשאי בית המשפט העליון לעכב את ביצוע ההוראה כאמור עד 
מתן פסק דין סופי, ואולם רשאי הוא להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, 

כולם או חלקם, לפי העניין, יושעו מכהונתם עד למתן פסק דין סופי ";

)ג(, במקום "מיום פסק הדין" יבוא "מיום שפסק הדין היה לסופי"  בסעיף קטן   )3(
ובמקום הקטע מהמילים "עד לאחר" ועד המילים "על ידי השר" יבוא "הועברו ראש 
הרשות או כל חברי המועצה מכהונתם לפי הוראות סעיף קטן )ב()3(, ימנה השר ועדה 

למילוי תפקידי ראש הרשות או המועצה, לפי העניין, עד לאחר הבחירות החדשות";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

סעיף")ג1( הוראות  לפי  המועצה  חברי  כל  או  הרשות  ראש  הושעו   )1( 
קטן )ב1(, ימנה השר ועדה כאמור בסעיף קטן )ג( עד למתן פסק דין סופי, 

או עד לאחר בחירות חדשות, לפי העניין 
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הושעה חבר המועצה כאמור בסעיף קטן )ב1(, ימלא את מקומו מי   )2(
שהיה בא במקומו, על פי כל דין, במקרה שבו היתה כהונתו פוקעת; בוטלה 
ההוראה בדבר השעיה כאמור או ההוראה בדבר העברה מכהונה כאמור 
בסעיף קטן )ב()3(, יחזור חבר המועצה לכהן בתפקידו וממלא המקום יחדל 
לכהן, ואולם לא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון על פי דין לשוב 

ולהתמנות לתפקיד ";

בסעיף קטן )ד(, במקום "מיום פסק הדין" יבוא "מיום שפסק הדין היה לסופי"   )5(

בסעיף 73א)1( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "עד לאחר הבחירות" יבוא 2 תיקון סעיף 73א
"בית המשפט רשאי להורות כאמור בסעיף 73)ב()3(; הורה בית המשפט כאמור, יחולו 

הוראות סעיפים 73)ב1(, )ג( ו–)ג1(, בשינויים המחויבים" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ               
                    שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                        יושבת ראש הכנסת

חוקועדתשמיטהממלכתית,התשס"ח-2008*

ועדת שמיטה 
ממלכתית

מוקמת בזה ועדת שמיטה ממלכתית )בחוק זה - הוועדה(, אשר תסייע בהיערכות מדינת 1 
ישראל לקראת שנת שמיטה 

לצורך מילוי תפקידה, רשאית הוועדה, בין השאר, לתכנן פעולות שנדרש לבצען 2 סמכויות הוועדה )א( 
לקראת שנת השמיטה ולהמליץ עליהן לממשלה  

הוועדה תעביר להכרעת הרבנות הראשית לישראל שאלות הלכתיות או סוגיות  )ב( 
בעלות היבטים הלכתיים, ופסיקתה בעניינים הלכתיים תחייב את הוועדה  

הוועדה תיזום פעילות מחקרית בתחום החקלאי וההלכתי, במסגרת היערכות  )ג( 
לקראת שנות שמיטה עתידיות, ותקדם יישום פתרונות בתחום הטכנולוגיה החקלאית 

לשמיטה, המותאמים להלכה 

מינוי הוועדה 
והרכבה

שר החקלאות ופיתוח הכפר )בחוק זה - השר( ימנה את הוועדה; הוועדה תמנה 14 3 
חברים, ואלה הם:

שני הרבנים הראשיים לישראל; יושב ראש הוועדה יהיה הרב הראשי המכהן   )1(
כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל באותה העת;

עובד משרד ראש הממשלה, לפי המלצת ראש הממשלה;  )2(

עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר;  )3(

שני עובדים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;  )4(

התקבל בכנסת ביום ד' באדר ב' התשס"ח )11 במרס 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 187, מיום כ"ד בכסלו התשס"ח )4 בדצמבר 2007(, עמ' 65 
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