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 חוק־יסוד: ככור האדם וחירותו

יסוד את ערכיה של  1. חוק־יםוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק־

 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

ר הוא אדם. ש א  2. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם ב

 3. אין פוגעים בקנינו של אדם.

 4. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

 5. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך

 אחרת.

 שמירה על החיים
 הגוף, והכבוד

 שמירה על הקנין

 הגנה על החיים,
 הגוף והכבוד

 חירות אישית

 יציאה מישראל
 וכניסה אליה

 פרטיות וצנעת
 הפרט

 6. (א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.

 (ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

 7. (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

 (ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

 (ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

. ו ו או ברשומותי  (ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתבי

 8. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק־יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,

 שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

הגנה לישראל, במשטרת יסוד זה של המשרתים בצבא־  9. אין מגבילים זכויות שלפי חוק־

 ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה,

 אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.

ב תחילתו של חוק־היסוד. ר  10. אין בחוק־יםוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ע

יסוד זה.  תחולה 11. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק־

יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע רום לשנות חוק־ חי  יציבות החיל, 12. אין בכוחן של תקנות שעת־

 בו תנאים: ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי

ם מכוח הסעיף האמור שיהא רו חי , מותר להתקין תקנות שעת־  השלטון והמשפט, התש״ח-1948'

יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית  בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חיק־

 ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

 פגיעה בזכויות

 סייג לגבי
 נוחות הבטחון

 שמירת דינים

ר י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה

י ק ם נ ל י ב ש  ד

ש הכנסת א  יושב ר

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום י׳׳ב באדר ב׳ התשנ״ב(17 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2086, מיום ו׳
 בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 1991), בעמי 60.

 י עייר מסי 2, התש״ח, עמי 1! ס״ח התשמ׳׳א, עמי 306.
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 חוק לתיקון פקודת החברות (מס׳ 6), התשנ״ב-992ו•

 1. במקום סעיף 123 א לפקודת החברות ן נוסח חדשן, התשמ״ג -1983 י, יבוא: החלפת סעיף 123

 ״דו״ח בחברה 123 א. (א) בסעיף זה -
 שניירות הערך

״ - כהגדרתם בסעיף 96א; ר ו ש  שלה בידי הציבור ״חברה״ ו׳יתאגיד ק

 ״נושא משרה״ - כהגדרתו בסעיף 96כד:

ך או ר ירות ע י  ״תשלומים״ - סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, נ

ל ש ו לנושא משרה ב יתנ  זכויות אחרות וכל הטבה אחרת, והכל למעט אם נ

 היותו בעל מניות בלבד.

 (ב) חברה כהגדרתה בסעיף 96א תצרף לדין וחשבון התקופתי שלה

, הודעה ובה פירוט 2 ירות ערך, התשכ״ח-1968 י  המוגש לפי סעיף 36 לחוק נ

 מלא ומדוייק של כל התשלומים ששילמה ושל כל ההתחייבויות לתשלומים

 שקיבלה על עצמה, והכל לרבות לענין תנאי פרישה, בשנה שלגביה מוגש

ותר מבין נושאי המשרה  הדו״ח - לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בי

 שכיהנו בה, והכל בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו

ל העסקתו של ש ו לאחר עבור נושא המשרה, או ב תנ י  לנושא המשרה ובין שנ

ר ו על ידי תאגיד קשו תנ י ידי החברה, ובין שנ ו על־ תנ י  נושא המשרה, בין שנ

 לחברה.

־44 לחוק  (ג) על הודעה כאמור בסעיף זה יחולו הוראות סעיפים 38,36 ו

ירות ערך, התשכ״ח-1968, בשינויים המחוייבים.״ י  נ

ף הוראות מעבר ר צ ל חוק זה, ת ר חברה לראשונה לאחר תחילתו ש  2. להודעה כאמור בסעיף 123א שתמסו

 החברה גם פירוט של כל ההתחייבויות כאמור באותו סעיף, אף אם ניתנו לפני תחילתו של חוק זה,

 כפי שהן בתוקף ביום תחילתו של חוק זה.

ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י

ר המשפטים  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר, ב׳ התשנ״ב(17 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2116, מיום
 כ׳ באדר א׳ התשנ״ב (24 בפברואר 1992), בעמי 240.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 37, עמי 761.

 י ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 234.

 חוק לתיקון פקודת החברות (מסי 7), התשנ״ב-992ו•

 1. בסעיף 96כד לפקודת החברות [נוסח חדשן, התשמ״ג-1983' (להלן - הפקודה), אחרי תיקון סעיף 96כד

״ יבוא: ן אישי י  הגדרת ״ענ

ל של החברה, או עיסקה שאינה י  ׳׳״עיסקה חריגה״ - עיםקה שאינה במהלך העסקים הרג

 בתנאי שוק, או עיסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות התאגיד, רכושו או

 התחייבויותיו:״.

 נתקבל בכנסת ביום י״ג באדר ב׳ התשנ״ב(18 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2074, מיום
 י״א באב התשנ״א (22 ביולי 1991), בעמי 358.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761; ס״ח התשנ״א, עמי 216.

 ספר החוקים 1391, כ׳ באדר ב׳ התשנ״ב, 25.3.1992 151



 תיקון סעיף 96כט 2. האמור בסעיף 96כט לפקודה יסומן (א), ואחריו יבוא:

נו האישי של נושא י  ״(ב) חובת הגילוי כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול כאשר ענ

״ ק מקיום ענין אישי של קרובו בעיםקה שאינה חריגה.  המשרה נובע ר

 תיקון סעיף 96ל 3. האמור בסעיף 96ל לפקודה יסומן(א) ובו, במקום ״בהתאם לקבוע בסעיפים 96לג ו־96לו״,

 יבוא ״בהתאם לקבוע בתקנונד,״, ואחריו יבוא:

, ( א ) ן ט  ״(ב) התקשרות החברה עם אחר בעיסקה חריגה טעונה בנוסף לאמור בסעיף ק

 גם אישור בהתאם לקבוע בסעיפים 96לג ו־96לו.״

 בסעיף 96לא במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

ונה ת לאשר את התקשרותה עם נושא משרה בהתאם לקבוע בתקנ י א ש  ״(ב) חברה ר

 ובלבד שנושא המשרה פועל בתום לב וההתקשרות אינה פוגעת בטובת החברה: היתה

 העיםקה חריגה, טעונה היא גם אישור בהתאם לקבוע בסעיפים 96לג ו־96לו.״

ף 96לא״ יבוא ף 96ל(ב)״ ובמקום ״בסעי ף 96ל״ יבוא ״בסעי  5. בסעיף 96לג, במקום ״בסעי

ף 96לא(ב) סיפה״.  ״בסעי

 תיקון סעיף 96לא 4.

 בסעיף 96לד, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) תנאי כהונתו של דירקטור, לרבות תנאי העסקתו כנושא משרה אחרת או בתפקיד

 אחר, טעונים אישורם של כל אלה: ועדת הביקורת, ולאחריה הדירקטוריון ולאחר מכן

 האסיפה הכללית.״

 בסעיף 96לו לפקודה -

 (1) האמור בו יסומן (א) ובו, אחרי המלים ״רוב בעלי המניות״ יבוא ״הנוכחים

ת כאמור״ יבוא  בהתקשרו

 (א)

 בהצבעה״, במקום ״מחצית״ יבוא ״שליש״ ואחרי

 ״הנוכחים בהצבעה״.

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

א) בעלי מניות שאינם בעלי ענין )  ״(ב) לא נכחו באסיפה כאמור בסעיף קטן

ת הפעולה או ת החברה לאשר א ת כאמור, רשאי  אישי בפעולה או בהתקשרו

 ההתקשרות באסיפה נדחית, בהסכמת רוב בעלי המניות הנוכחים בהצבעה,

 במנין קולות.

ם  (ג) החזיקו רוב חברי הדירקטוריון בחברה כהגדרתה בסעיף 96א, בעשרי

 וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי השליטה בחברה במצטבר, טעונה פעולה או

 התקשרות שלרוב חברי הדירקטוריון יש ענין אישי בה, בנוסף על האמור

. ( ב ) ו  בסעיפים 96לג ו־96לד, גם אישור בהתאם לקבוע בסעיפים קטנים (א) א

 (ד) בהודעה על כינוס אסיפה כללית או אסיפה נדחית לענין אישור פעולות או

ר  עיסקאות בהתאם להוראות סעיף זה ייכללו פרטים בדבר מהות העיסקה: ש

ר האוצר, רשאי לקבוע תקנות לענין פרטים שיש יעצות עם ש  המשפטים, בהתי

 לכלול בהודעה לענין סעיף זה.״

 תיקון סעיף 96לג

 תיקון סעיף 96לד 6.

 תיקון סעיף 96לו 7.

 במקום סעיף 96מז לפקודה יבוא:

 96מז. (א) חברה כמשמעותה בסעיף 96א תודיע על ההחלטות המנויות

רות י י ן - החלטות החברה), בדו״ח לפי סעיף 36 לחוק נ ל ה ל ) ( ב ) ן ט  בסעיף ק

 החלפת סעיף 96מז 8.

 ״הודעות
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ירות ערך): והוראות סעיף 38 לחוק י  ערך, התשכ״ח-1968 (להלן - חוק נ

 האמור יחולו לענין הודעות אלה בשינויים המחויבים.

 (ב) ואלה החלטות החברה:

ש בה משום י ל נושא משרה ש  (1) החלטה המאשרת פעולה ש

 הפרת חובת אמונים לפי הוראות סעיף 96כח!

ת החברה עם אדם אחר בעיסקה ו ר ש ק ת  (2) החלטה המאשרת ה

 חריגה, כאמור בסעיף 96ל(ב)!

 (3) החלטה המאשרת התקשרות החברה עם נושא משרה בעיסקה

 חריגה כאמור בסעיף 96לא(ב);

 (4) החלטה על שיפוי נושא משרה לפי הוראות סעיף 96מג.

 (ג) חברה כמשמעותה בסעיף 96א תודיע על החלטות אחרות שאושרו

ירות י  בהתאם לקבוע בסימן זה, בהודעה שתוגש לפי הקבוע בסעיף 36 לחוק נ

 ערך: הודעה כאמור תוגש אחת לשלושה חדשים, והוראות סעיף 38 לחוק

 האמור יחולו לעניו הודעות אלה בשינויים המחויבים.

- ה ״ ל ש ת  (ד) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, ה

 21975, תודיע יעל החלטות החברה כאמור בסעיף קטן (ב) בהתאם לקבוע

 בסעיף 34(א)(3) לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975, לענין פרוטוקו־

 לים! היתה חברה ממשלתית גם חברה כמשמעותה בסעיף 96א יחול עליה גם

 האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג).

ר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר משלוח הודעות  (ה) ש

) לגבי חברה שסעיף ב ) ן ט  לרשם החברות על החלטות חברה המנויות בסעיף ק

 96א לא חל עליה.״

ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י

ר המשפטים  ראש הממשלה ש

י ק ם נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

ש הכנסת א  נשיא המדינה יושב ר

 2 ס׳׳ח התשל״ה, עמ׳ 158.

 חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס׳ 7), התשנ״ב-992ז*

, יבוא: הוספת סימן ד1 1  1. אחרי סעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]

 ״סימן ד׳1: היזכן על״ידי כלב

גרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או  נזקים שנגרמו 41א. בתובענה בשל נזק לגוף שנ

ב מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן - הבעלים) לפצות את הניזוק, ואין נפקא ל י כ ד ל י  ע

 מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים.

 • נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ״ב(17 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2104, מיום
 ב״ב בשבט התשנ״ב (27 בינואר 1992), בעמ׳ 172.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמי 266; התשכ״ח, עמי 101; התשכ״ט, עמי 152 ועמי 280; התש״ל, עמ׳ 124:

 התשל״ד, עמי 94; התשמ״א, עמ׳ 134.
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 הגנות 41ב. בתובענה לפי סימן זה לא תהא הגנה לבעלים, אלא אם כן הנזק נגרם

 עקב אחד מאלה -•

 (1) התגרות של הניזוק בכלב:

 (2) תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו:

ן של הבעלים.  (3) הסגת גבול של הניזוק במקרקעי

 שמירת דינים 41ג. (ג) אין סימן זו; גורע מזכויות אחרות לפי פקודה זו או לפי כל דין

 אחר.״

ד ו ד י ר ן מ ר ד י מ ק ש ח צ  י

ר המשפטים  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס׳ 4), התשנ״ב-992ן•

, אחרי (  1. בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א-1980' (להלן - החוק העיקרי

 סעיף 28 יבוא:

 ״ויתור על מענק 28א. מענק השקעה לא ישולם למי שבחר במסלול הטבות חלופי על פי סעיף
 תמורת הטבות

 חלופות
 35א.׳

, במקום הסיפה המתחילה במלים ״יהיה זכאי״ יבוא ״יהיה חייב  2. בסעיף 33(ד) לחוק העיקרי

 במם בשיעור שלא יעלה על 30%״.

, בסופו יבוא:  בסעיף 34 לחוק העיקרי

ים״ יבוא  ״(3) לענין חברה כהגדרתה בסעיף 35(א), בפסקה (1), במקום ״חמש השנ

ם י ת ש ים״ יבוא ״ארבע עשרה שנים״, ובמקום ״ ם עשרה שנ ע השנים״, במקום ״שתי ב ש  ״

, במקום ״חמש השנים״, פעמיים, ע עשרה השנים״, ובפסקה(2) ב ר א  עשרה השנים״ יבוא ״

ה השנים״.״ ר ש ם ע ר השנים״ יבוא ״שתי ש ע  יבוא ״שבע השנים״, ובמקום ״

.3 

 אחרי סעיף 35 לחוק העיקרי יבוא:

 35א. (א) חברה הזכאית לקבל מענק בשל מפעל שבבעלותה, תהא זכאית

ן בסעיף זה - מסלול הטבות חלופי) ל ה ל ) ( ב ) ן ט  להטבות המפורטות בסעיף ק

ר היא זכאית להן לפי סעיף 33 ובמקום כל ש  במקום כל ההטבות במס א

 המענקים שהיא זכאית להם, והכל בשל אותו מפעל, ובלבד שביקשה זאת בכתב

 במועד הגשת הבקשה לאישור המפעל: בסעיף זה -

 ״מענק״ - מענק מכספי תקציב המדינה בשל היות המפעל מפעל מאושר:

 ״חברה״ - למעט חברה שחל עליה סעיף 64א לפקודה ולמעט אגודה שיתופית:

 ״מסלול הטבות
 חלופי לחברה

 הוספת סעיף 28א

 תיקון סעיף 33

 תיקון סעיף 34

 הוספת סעיף 35א

 • נתקבל בכנסת ביום י״א באדר ב׳ התשנ׳׳ב(16 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2122, מיום
 כ״ט באדר א׳ התשנ׳׳ב (4 במרס 1992), בעמ׳ 274•

 1 ם״ח התשמ״א, עמ׳ 56; התשמ׳׳ז, עמ׳ 92; התש״ן, עמ׳ 37; התשנ׳׳א, עמ׳ 16.
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 ״מפעל״ - מפעל חקלאי שאושר כמפעל חקלאי מאושר ביום כ״ה בטבת

ר לפני המועד האמור ש ו א  התשנ׳׳ב (1 בינואר 1992) או לאחריו, או ש

 ובלבד שעד אותו מועד לא קיבלה החברה מענק בשלו.

 (ב) חברה בעלת מפעל שבחרה במסלול הטבות חלופי תהיה זכאית

ים  לפטור ממס בשל הכנסתה החייבת שהושגה מאותו מפעל במשך חמש שנ

 מתחילת תקופת ההטבות.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), החברה המחלקת דיבידנד מתוך

 הכנסה של מפעל שהושגה בתקופה שבה היתה החברה פטורה ממס לפי סעיף

, תהא חייבת בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במם חברות על סכום ( ב ) ן ט  ק

 הדיבידנד המחולק השיעור מס החברות שהיתה חייבת בו על הכנסתה בשנה

 שבה הופקה ההכנסה אילולא בחרה במסלול ההטבות החלופי: המס האמור

 ישולם יחד עם מס ההכנסה שיש לנכותו במקור ממקבל הדיבידנד, ויחולו לגביו

 ההוראות המתייחסות לניכוי במקור: לענין זה -

 (1) ״סכום הדיבידנד המחולק״ - לרבות סכום מס החברות החל

 בשל חלוקתו;

 (2) כל סכום שנתן בעל מפעל לקרובו, לבעל שליטה בו או

ן ובין  לתאגיד בשליטתם, או שזקף אותו לחובתם, בין במישרי

 בעקיפין, יראוהו כדיבידנד שחילק בעל המפעל, זולת אם הוא

 הכנסה חייבת בידי המקבל והמס עליו שולם.

 (ד) בסעיף זה, ״תקופת ההטבות״ - כאמור בסעיף 34(1).

 (ה) הוראות סעיף זה לא יחולו אם נתקיים אחד מאלה:

 (1) החברה שכרה לשימוש המפעל ציוד שבשלו קיבל אדם אחר

 מענק:

 (2) החברה שכרה לשימוש המפעל מבנה שבשלו קיבל אדם אחר

 מענק, ולחברה זכות לרכוש את המבנה:

 (3) החברה שכרה לשימוש המפעל מבנה שבשלו קיבל אדם אחר

 מענק, ולדעת פקיד השומה קיימים יחסים מיוחדים בין החברה לבין

 המשכיר.״

, בסופו יבוא: 2  5. בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959

, כל סכום שנתן בעל מפעל לקרובו, לבעל שליטה בו או לתאגיד ( ג )  ״(ח) לענין סעיף קטן

ן ובין בעקיפין, יראוהו כדיבידנד שחילק  בשליטתם, או שזקף אותו לחובתם, בין במישרי

 בעל המפעל, זולת אם הוא הכנסה חייבת בידי המקבל־ והמס עליו שולם.״

נואר 1992).  6. תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בטבת התשנ׳׳ב (1 בי

י ע ד ו ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

ר האוצר ר החקלאות ש  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

ש הכנסת א  נשיא המדינה יושב ר

 2 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 234.

 תיקון חוק
 לעידוד השקעות

 הון
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 חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ״ב-992ו*

 1. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ״ג-1983' (להלן - החוק) - בטל.

 2. תחילתו של חוק זה ביום ח׳ בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993).

ר בשלה שילם את ההיטל לא נתקיימה עד יום ז׳ ש  3. שילם אדם היטל, לפי החוק, והנסיעה א

 בטבת התשנ״ג (31 בדצמבר 1992), יחולו הוראות סעיף 4א לחוק לענין החזר ההיטל.

 ביטול חוק
 היטל על נסיעה

-לחוץ לארץ

 תחילה

 הוראת מעבר

י ע ד ו ק מ ח צ  י

ר האוצר  ש

ב ש י ל נ ם ק י  ד

ש הכנסת א  יושב ר

ק ש מ י ר ח צ  י

 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ־יב (17 במרס 1992); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2117, מיום
 כ״א באדר א׳ התשנ״ב (25 בפברואר 1992), בעכו׳ 243.

 ס״ח התשמ״ג, עמי 60.

 סמכות חקירה

 חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס׳ וו), התשנ׳׳ב-1992•

(להלן - הפקודה), יבוא:  1 . אחרי סעיף 49ח לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971 י

רות שוטרים ק רביעי 2: חקירת עבי ר פ  ״

 49ט. (א) על אף האמור בכל דין, חקירה של עבירה כמשמעותה בתוספת

ר בביצועה חשוד שוטר, לא תיערך בידי משטרת ישראל, אלא ש  הראשונה, א

 בידי המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים (להלן - המחלקה).

א) יחול גם כאשר שוטר חשוד בביצוע עבירה )  (ב) האמור בסעיף קטן

רה ואינו  ביחד עם אחר, והמחלקה מוסמכת לחקור גם מי שמעורב בביצוע העבי

 שוטר, הכל בכפוף לאמור בתוספת הראשונה.

 (ג) אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהמשטרה לחקור בעבירה לפני

 שנודע לה כי שוטר מעורב בביצועה.

ר המשטרה ושר המשפטים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה  (ד) ש

 של הכנסת, רשאים לשנות את התוספת הראשונה.

 49י. (א) לצורך מילוי תפקידיהם לפי פרק זה, יהיו למחלקה ולמי שנמנה

 עמה, הסמכויות והחסינויות של המשטרה ושל שוטר, לפי הענין.

ת היא להסתייע  (ב) בכל פעולה שהמחלקה מוסמכת לעשות רשאי

 במשטרה בהתאם לכללים שיקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי.

 (ג) מקום שהוענקה בחיקוק סמכות לשוטר על פי הגדרת דרגתו או

 תפקידו, יקבע פרקליט המדינה את בעלי התפקידים מבין הנמנים עם המחלקה,

 שלהם תוענק הסמכות.

 סמכויות המחלקה

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ״ב (17 במרס 1992): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2114, מיום
 י״ג באדר א׳ התשנ״ב (17 בפברואר 1992), בעמי 218.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390: סייח התשמ״ט, עמי 217.

 הוספת פרק
 רביעי 2
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׳ יראו את

2 1 9 7 9 - ט ״ ל ש ת  תיאומי חקיקה 49יא. (א) לעניו סעיף 1 לחוק האזנת סתר, ה

 מנהל המחלקה ובהעדרו - את ממלא מקומו, כקצין משטרה מוסמך.

/ יראו את 1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (ב) לעניו סעיף 19(ג) לחוק הגנת הפרטיות, ה

 המחלקה כרשות בטחון.

- א ״ מ ש ת  (ג) לעניו סעיף 4 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה

 41981, יהא מעמדה של המחלקה כמעמד המשטרה, ולענין חקירה לפי פרק זה

 יראו בסעיף האמור כאילו במקום ״בהתאם לפקודות קבע״, נאמר ״בהתאם

 לכללים שקבע פרקליט המדינה״.

 2. בסעיף 50(א) לפקודה, במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת השניה״. תיקון סעיף 50

 3. בסעיף 72(ב) לפקודה, במקום ״לתוספת״ יבוא ״לתוספת השניה״. תיקון סעיף 72

 4. האמור בסעיף 94 לפקודה יסומן (א) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 94

עי 2 והם רשאים להתקין ר המשטרה ושר המשפטים ממונים על ביצוע פרק רבי  ״(ב) ש

 תקנות לביצועו.״

יה״ ולפניה יבוא: הוספת תוספת  5. התוספת לפקודה תסומן ״תוספת שנ

 ״תוספת ראשונה

 (סעיף 49ט)

 כל עבירה למעט:

 (1) עבירה שעונשה מאסר שאינו עולה על שנה, אלא אם כן פרקליט המדינה והמפקח

 הכללי. קבעו שהעבירה תיחקר בידי המחלקה:

: 5 ת תעבורה כהגדרתה בסעיף נ לפקודת התעבורה ר י ב  (2) ע

ת אחרת, שאינה המשטרה, מוסמכת לחקור בה על פי דין: ו ש ר  (3) עבירה ש

יעצות עם ראש אגף  (4) עבירה שביצע שוטר ביחד עם אחר, ומנהל המחלקה, בהתי

 החקירות במשטרה, קבע כי חלקו של השוטר בביצוע אותה עבירה - משני:

רות הנובעות מאירועים מיוחדים שקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי״.  (5) עבי

 6. בתוספת לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-ו198, במקום פרט (יג) יבוא: תיקון חוק
 המרשם הפלילי

 ״(יג) תובע בבית דין למשמעת לפי פקודת המשטרה ן נוסח חדשן, התשל״א- 1971״.

יר תחילה ר המשפטים בצו, אך לא יאוחר מיום כ״ט באי  7. תחילתו של חוק זה ביום שיקבע ש

 התשנ״ב (1 ביוני 1992).

 2 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 118.

 3 ס״ח התשמ״א, עמי 128.

 י סייח התשמ״א, עמי 322.
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ: 173.
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ה בתיקים שנכתחו נגד שוטריו.) לו:!!:,, תחילתו של חוק זה, ר י ק ח ה ת  8. משטרת ישראל תסייט א

» נערכה במשמרת ישראל בידי היחידה לחקירות &נימ, מחיי ו  אולגן תיקים גאמוד שהחקירה מ

ר תלונות ?*:ל שימוש בכוח או!:ידי קזניני תלוינוית הלייבור במשמר הגבול, רו ת לבי  החוליה הארצי

 יועברו למחלקה, לסיוט החקירה׳ בהם.

•vara !וווראוו 

s י לו י מי נ ו  ר

 ;ער המשטרה
 ד ב ש י ל 3 ס ק י

ש הכנסת א  יושב ר

 י וי ח ק ש מ י ר

 ־־־אש הממשלה

 ח י י ט ה ר $׳ וי 1

 נשיא המדינה

 מ«ק 1ז^*9י »3נ1ן מי*ימ (9»י»1וו> (מיליון 2^ 51«ש8״3־־״1992*

 1. בסעיף 4 לחוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן--1990' (להלן -־ החוק

- (  העיקרי

 (!) במקום סעיף קנון (8) יבוא:

ן הקמת 200 יחידות נ ר תכניות שעגי ו ש י  ״(מ) ו,׳הגדה מוסמכת לדון׳ ולהחליט ב? ׳בו״ א

ות ומועצות מקומיות, ר׳100 יחידות מגורימ ומעלה רי  מגויריט ומעלה׳ בתחומים של עי

רותי ות כוללות מבנימ למסחר ולשי י  בתחומים של מועדות אזוריות, בין׳ »0 התכנ

 צימוד הנלוויט להן ויבין׳ אם לאו, ובלבד ;עבתכניות כאמור נקבעו׳ הוראות

ר תכניית נוספת מרט מתן  ה8א9שדות מתן־ היתרי בניה לפיהן ללא ?•?וירד באישו

ות מאמור י  ההיתרים, ושנכללו בהן התייחסויות להסדרת נושא סילוק ש9סיט: תכנ

וגשו לועדה או יועברו אליה ממוסד תכנון אחר, על ידי ועדה מקומית או  יכול שי

ן ת או על ידי בעלי זכויות במקרקעי י ת מקומית שבתחומן מיועדת התכנ  רשו

ם ללא הסכמת ית לאיחוד ולחלוקה של מגרשי ת חלות עליהם: ואולט בתכנ ו י  שהתכנ

י 9רק ג׳ סימן ז׳ לחוק התכנון, לא תדון הועדה, אלא א0 כן ניתנה הסכמתט  בעלים או

 מראש של שלושה ר,בעיט ממס9ד בעלי המגרשים שבתחום התכניית שהוגשה לועדה,

 ואשד לגכיהט נקבעו׳ !.:תכנית הוראות לאיתור ולחלוקה מחדש.״

 (2) אחרי סעיף קטן (א4) יבוא:

ת אלא אט כן־ נבדקה בדיקה מוקדמת בידי מתכנן המחוז י  ״(א5) לא תדון ועדה בתכנ

 (להלן • - המתכנן) ובידי מהמ־ס הועדה המקומית(להלן - המהםיס) או מי שהט הסמיכו

ית !::תוך 14 ימים מיום שהוגשה  לשם כך, והם העירו הערותיהם בכתב לתכנ

ת העתק י ית לבדיקת המתכנן והמהנדס, ימסור מגיש התכנ  לבדיקתם; עמ הגשת התכנ

ית בתוך 14 ימיט ית לועדה המקומית; לא בדקו המתכנן והמהנדס את התכנ  מן התכנ

רו הערותיהם, רשאי מגיש התכנית, להגישה לועדה גט ללא  מאמור, או לא העי

ת העדות המתכנן והמהנדס; ב לדון בה דק מחמת המעט שחסרו ר ס  בדיקתט, וזו׳ לא ת

ת ותחליט אט לה9קידה אם לאו, בתוך׳ 21 ימים מיוימ שהוגשה לה, י  הועדה תדון בתכנ

 לאחר שנבדקה על ידי המתכנן׳ ועל ידי המהנדס או לאתר חלוף 14 הימים האמורים,

 אנו לא העירו העחיתיהט לתכנית: הועדה תודיע למגיש התכנית על החלטתה תוך

 שבעה ימים ממועד ההחלטה.״

• ר.׳ התשנ״ג;(16 בםרם 0992; הזמת החוק ודברי הטב!״ מוחזמו בהצעות חדק מס׳ 2120, r m נתקבל במסת וניומ י״א • 
 מיום ש׳׳ח ממ־ר א׳ התשג״ב (3 גמר0 1992), םנמ׳ 264.

 1 ס״ח התש״ן, עמי 166: התשנ״א, עמי 8.
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 (3) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

ת שאישרה הועדה לפי חוק זה יפה י  ״(ה) על אף האמור בחוק התכנון, כוחה של תכנ

נה י ת שענ י צ ר ת מיתאר א י ית אחרת שאושרה לפי חוק התכנון, למעט תכנ  מכל תכנ

ת אחרת לא י צ ר ת מיתאר א י ית לפי חוק זה מהוראות תכנ  קליטת עליה! חרגה תכנ

ת תתן החלטתה  תאושר אלא אם כן אושרה בידי המועצה הארצית! המועצה הארצי

ית לאישורה.״  בתוך שלושים ימים מיום שהוגשה התכנ

 (4) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

ת לדון ולהחליט בדבר שינוי תכניות שאושרו על ידיה אף אם  ״(ו) הועדה רשאי

נוי התכנית לא התקיימו התנאים המוקדמים האמורים בסעיפים קטנים (א) או  בשי

נוי כאמור כדי לשנות את התכנית באופן שאילו נכלל בה  (א1), ובלבד שאין בשי

 השינוי מלכתחילה לא ניתן היה לאשרה לפי חוק זה.״

 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 5

ת מקומית, משרד ו ש , בסופה יבוא: ״ואולם אם היה חבר ועדה נציג של ר (1  (1) בפסקה(

ית פלונית שהובאה לדיון בפני הועדה, יהיה אותו חבר מנוע ר יזמו תכנ ש  או גוף אחר א

״ ר להתנגדויות שהוגשו לאותה תכנית. ש ק  מלהצביע ב

 (2) בפסקאות (5) וי(6), במקום ״20״ יבוא ״30״!

ת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש של י  (3) בפסקה (7), בסופה יבוא: ״נכללו בתכנ

 מגרשים שלא בהסכמת בעלים, והוגשו התנגדויות לתכנית, תשמע הועדה את ההתנגדויות

ית כאמור, בתוך 60 ימים מתום המועד להגשת התנגדויות כאמור  ותחליט בדבר התכנ

 בפסקה (5)״¡

 (4) אחרי פסקה (8) יבוא:

ית את ית בתנאים, ולא מילא מגיש התכנ  ״(8א) החליטה הועדה על הפקדת תכנ

 התנאים שנדרש למלא בתוך 90 ימים מהמועד שנמסרה לו הודעה על החלטת הועדה,

ת הועדה להאריך את י א ש  יראו את החלטת הועדה על ההפקדה כבטלה! ואולם, ר

ש ר ד נ ת לא מילא את התנאים ש י  המועד האמור, אם שוכנעה הועדה כי מגיש התכנ

נן תלויות בו!״!  למלאם, מחמת נסיבות שאי

 (5) בפסקה (9), במקום ״10 ימים״ יבוא ״14 ימים״.

ית מה ייחשב כתחילת תיקון סעיף 6 , במקום המלים ״הועדה תקבע בתכנ  3. בסעיף 6(א) לחוק העיקרי

נים הכוללים לפחות 20 י ת יציקת יסודות של הבנ י  ביצועה״ יבוא: ״יראו כתחילת ביצועה של תכנ

ית, ובתכניות שהגישו משרדי  אחוזים מכלל יחידות הדיור המתוכננות להיבנות על פי התכנ

ת המתוכננות י ת ש ת  הממשלה יראו כתחילת ביצועה של תכנית, ביצוע של 20 אחוזים מעבודות ה

 בשטח התכנית״.

ום ז׳ בטבת תיקון סעיף 10 ים מיום התחילה״ יבוא ״בי , במקום ״בתום שנתי  4. בסעיף 10 לחוק העיקרי

״ג (31 בדצמבר 1992)״.  התשנ

2 - ״יקיז חיק  5. בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 התכנון והבניה

 (1) בסעיף 7(א), אחרי פסקה (8) יבוא:

ר לאיכות הסביבה:״ ש  ״(8א) נציג ה

 ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 307.
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ר ש ה ר הבטחון ימנה נציג אחד״ יבוא ״ ש  (2) בסעיף 2(א) לתוספת השניה, אחרי ״

 לאיכות הסביבה ימנה נציג אחד״.

,  הוראות מעבר 6. סעיפים 1 עד 3 של חוק זה, לא יחולו על תכניות שהוחלט להפקידן לפי החוק העיקרי

 כנוסחו לפני תחילתו של חוק זה.

י ע ר ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י

ר הפנים  ראש הממשלה ש

י ק ם נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס׳ 9), התשנ״ב-1992*

, במקום ( ן - החוק העיקרי להל ) 1 ״ט-1959 דרכי תעמולה), התשי ת( רו  תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק הבחי

 ״150״ יבוא ״90״.

 החלפת סעיף 5 2. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

ו או טלוויזיה -  ״הגבלת תעמולה 5. (א) על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדי
 בשידורי רדיו

 וטלוויזיה (1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות:

 (2) לא ישודרו או יוקרנו אירועים שמועמדים לכנסת ממלאים

 בהם תפקיד, בתקיפת 30 הימים שלפני הבחירות.

ו או  (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור של תעמולת בחירות ברדי

 בטלוויזיה לפי סעיפים 15 ו־15א.״

י ע ר ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י

ר הפנים  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר ב׳ התשנ״ב(17 במרס 1992): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2124, מיום ד׳
 באדר ב׳ התשנ״ב (9 במרס 1992), בעמ׳ 288.
 סייח התשי״ט, עמי 138: סייח התשמ׳׳ט, עמי 6.

 0^ ספר החוקים 1391, כ׳ באדר ב׳ התשנ״ב, 25.3.1992
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