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המוסד לביטוח לאומי    2

מוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 5    3

רשות מקומית ומועצה אזורית    4

מוסד רפואי שהוא אחד מאלה:   5

בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940  6;   )1(

מרפאה כמשמעותה בסעיף 34 לפקודה האמורה בפסקה )1(;  )2(

קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994  7 "  )3(

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק זכויות הסטודנט )תיקון מס' 2(, התש"ע-2010*

בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007  1, אחרי סעיף 22 יבוא:1 הוספת פרק ה'1

"פרק ה'1: יום הסטודנט הלאומי

של 22א מטרת פרק ה'1 חשיבותה  להטמעת  להביא  זה  פרק  של  מטרתו 
ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים 
כחברה  הישראלית  החברה  של  ולעיצובה  להתפתחותה 

מודרנית ומתקדמת  

יום הסטודנט 
הלאומי

חמישי 22ב  ביום  שנה  מדי  יצוין  הלאומי  הסטודנט  יום  )א( 
האחרון שלפני חג השבועות 

יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין השאר - )ב( 

בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו   )1(
חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו;

בצה"ל - לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה   )2(
הסטודנטים  ציבור  של  בתרומתו  ולהכרה  הגבוהה 

בהתאם למטרת פרק זה;

התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע )9 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 283, מיום ט"ו בחשוון התש"ע )2 בנובמבר 2009(, עמ' 23 

ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התשס"ט, עמ' 75   1

ס"ח התש"ט, עמ' 287   5

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239   6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   7
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במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון   )3(
יום זה;

בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן "   )4(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 16(, התש"ע-2010*

בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 1, אחרי סעיף 15 יבוא:1 הוספת סעיף 15א

"תשלום למודיע על 
השלכת פסולת בניין 

שלא כדין

בסעיף זה - 15א  )א( 

"הרשעה" - לרבות קביעה של בית המשפט שהנאשם ביצע 
את העבירה בלא הרשעה;

"השלכת פסולת" - השלכת פסולת בניין או פסולת גושית 
מתוך רכב הנעשית שלא בדרך של פינוי כאמור בסעיף 

7)ד( ובניגוד להוראות סעיף 2;

שמונה  מי  לרבות  תיעוד,  בעצמו  שביצע  אדם   - "מתעד" 
כאמור בסעיף 12)ג( ולמעט כל אחד מאלה - 

שוטר;  )1(

מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק;  )2(

עובד המשרד או עובד הרשות לשמירת הטבע   )3(
לאומיים,  גנים  בחוק  כהגדרתה  הלאומיים,  והגנים 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות 

התשנ"ח-1998 2;

"עובד מוסמך" - עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין זה 
והודעה על מינויו פורסמה ברשומות;

"תיעוד" - צילום של השלכת פסולת באופן שניתן לזהות בו 
את הרכב שממנו בוצעה ואת אופן השלכתה, או את 
מי שנהג ברכב האמור, בצירוף דוח חתום בידי המצלם 
המפרט את מועד השלכת הפסולת ומקומה, את אופן 
השלכתה ואת פרטי הזיהוי של הרכב האמור או של 

מי שנהג בו 

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התש"ע )8 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
-  298, מיום י"ב בטבת התש"ע )29 בדצמבר 2010(, עמ' 78 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התש"ע, עמ' 339   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2

    

    

במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון   )3(
יום זה;

בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן "   )4(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר החינוך

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 16(, התש"ע-2010*

הוספת סעיף 15אבחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 1, אחרי סעיף 15 יבוא:1 

"תשלום למודיע על 
השלכת פסולת בניין 

שלא כדין

בסעיף זה - 15א  )א( 

"הרשעה" - לרבות קביעה של בית המשפט שהנאשם ביצע 
את העבירה בלא הרשעה;

"השלכת פסולת" - השלכת פסולת בניין או פסולת גושית 
מתוך רכב הנעשית שלא בדרך של פינוי כאמור בסעיף 

7)ד( ובניגוד להוראות סעיף 2;

שמונה  מי  לרבות  תיעוד,  בעצמו  שביצע  אדם   - "מתעד" 
כאמור בסעיף 12)ג( ולמעט כל אחד מאלה - 

שוטר;  )1(

מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק;  )2(

עובד המשרד או עובד הרשות לשמירת הטבע   )3(
לאומיים,  גנים  בחוק  כהגדרתה  הלאומיים,  והגנים 
הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות 

התשנ"ח-1998 2;

"עובד מוסמך" - עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין זה 
והודעה על מינויו פורסמה ברשומות;

"תיעוד" - צילום של השלכת פסולת באופן שניתן לזהות בו 
את הרכב שממנו בוצעה ואת אופן השלכתה, או את 
מי שנהג ברכב האמור, בצירוף דוח חתום בידי המצלם 
המפרט את מועד השלכת הפסולת ומקומה, את אופן 
השלכתה ואת פרטי הזיהוי של הרכב האמור או של 

מי שנהג בו 
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