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* 2000 ן מס׳ 56), התש״ם- קו (תי  חוק השיפוט הצבאי

 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-955וי (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 231
 יבוא:

 ״מעצר על ידי 231. חייל שנעצר על ידי שוטר צבאי והוא מוחזק במעצר, יש לקבל עליו

** פקודת מעצר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום עשרים וארבע שעות מעת 7 ך , י 1 ° י צ ט ו  פקודת מעצר 1 1 ״ז
 מעצרו: לא ניתנה פקודת מעצר עד תום עשרים וארבע שעות מעת

 מעצרו - ישוחרר.״

 2. בסעיף 232 לחוק העיקרי, במקום ״מעשרים וארבע שעות״ יבוא ״משתים עשרה
 שעות״.

 3. בסעיף 233 לחוק העיקרי, במקום ״תוך זמן סביר״ יבוא ״בהקדם האפשרי״.

 4. בסעיף 234 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״7 ימים״ או ״שבעה ימים״ יבוא ״ארבעים ושמונה שעות״
 ובמקום ״משבעה ימים״ יבוא ״מארבעים ושמונה שעות״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) קצין שיפוט שדרגתו סגן אלוף לפחות, רשאי להורות, מטעמים הקשורים
 בפעילות מבצעית או בפעילות בלי שיט, על הארכת המעצר לפרקי זמן נוספים,
 ובלבד שסך תקופות המעצר לפי סעיף קטן זה וסעיף קטן (א) לא יעלה על
 תשעים ושש שעות; הורה קצין שיפוט באמור להאריך את המעצר, ירשום את

 נימוקיו להארכת המעצר.״

 5. •בסעיף 235 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), אחרי ״קצין שיפוט־ יבוא ״שדרגתו למטה מסגן אלוף״ ובמקום
 ״בסעיף 234״ יבוא ״בסעיף 234(א)״;

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) קצין שיפוט, שדרגתו סגן אלוף לפחות, שנתן פקודת מעצר לפי סעיף
 234(א) או שאישר פקודת מעצר שניתנה לפי הסעיף האמור, וקצין שיפוט
 שהורה על הארכת מעצר, לפי סעיף 234(א1), יודיע על כך מיד, בהתאם

 לפקודות הצבא, לפרקליט צבאי.״

 6. סעיף 236 לחוק העיקרי - בטל.

 7. בסעיף 237א לחוק העיקרי -

 (ו) במקום סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) על אף הוראות סעיף 234(א), רשאי קצין שיפוט שהוא שוטר צבאי לתת
 פקודת מעצר על כל חייל, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות; קצין שיפוט
 כאמור, שנתן פקודת מעצר לתקופה של פחות מ־48 שעות, רשאי להורות על
 הארכת המעצר לפרקי זמן נוספים, ובלבד שסך כל תקופות המעצר לא יעלה על

 48 שעות.

 נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר ב׳ התש״ס(28 במרס 2000): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2850, מיום ט״ו באדר א׳ התש״ס (ו2 בפברואר 2000), עמי 247.
 סייח התשט״ו, עמי 171: התשנ״ו, עמי 366: התשנ״ח, עמי 278.

 החלפת סעיף 231

 תיקון סעיף 232

 תיקון סעיף 233

 תיקון סעיף 234

 תיקון סעיף 235

 ביטול סעיף 236

 תיקון סעיף 237א
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 (ב) נעצר חייל על פי פקודת מעצר שניתנה על ירי קצין שיפוט באמור בסעיף
 קטן(א) שדרגתו למטה מסרן או שאינו מפקד בסיס משטרה צבאית יובא מעצרו
 לאישור קצין משטרה צבאית שהוא מפקד בסיס משטרה צבאית, או קצין
 משטרה צבאית שדרגתו לפי תקן היא סרן לפחות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר

 מתום עשרים וארבע שעות מעת שנעצר׳;

 (2) בסעיף קטן(ג), במקום ״פרקליט צבאי״ יבוא ״קצין משטרה צבאית, שאליו מובא
 מעצרו של חייל לאישור, כאמור בסעיף קטן(ב)״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(דו) על אף הוראות סעיף זה וסעיף 237ג, אם ימצא קצין משטרה צבאית
 שדרגתו היא סגן אלוף לפחות, כי יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה ביותר,
 שלא ניתן לבצעה אלא תוך בדי מעצרו של החשוד, ולא ניתן לדחותה עד לאחר
 הבאת העצור בפני שופט, או שיש צורך בפעולה דחופה ביותר הנדרשת בקשר
 לחקירה בעבירה כאמור בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה -
 מעצרים), התשנ״ו-21996, רשאי הוא להורות על הארכת המעצר לצורך ביצוע
 אותה פעולה לתקופה שלא תעלה על שבעים ושתיים שעות מתחילת

 המעצר.

 (ד2) לא יורה קצץץמשטרה צבאית על הארכת מעצר באמור בסעיף קטן(ד1),
 אלא בעבירה מםוץ פשע, ולאחר שיקבל מראש את אישורו של פרקליט צבאי
 להארכת המעצל; קצין משטרה צבאית שהאריך מעצר כאמור ירשום את

 הנימוקים לבך.״

 8. אחרי סעיף 237א לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 237<ן1

 ״שמיעת טענות 237או. (א) (ו) נעצר חייל על פי פקודת מעצר לפי סעיף 237א, תינתן
י לו הזדמנות להשמיע את דברו, לאחר שיוזהר באזהרה ו צ ע  ה

 הקבועה בסעיף 267; הדברים שנאמרו לעגין המעצר יובאו
 בפני מי שמוסמך לאשר מעצר לפי סעיף 237א(ב)(להלן
 בסעיף זה - הקצין המוסמך), בהקדם האפשרי ולא יאוחר

 מתום עשרים וארבע שעות מעת שנעצר.

 (2) דרך הבאת הדברים שנאמרו לענין המעצר, בפני
 הקצין המוסמך, יכול שתיעשה בכתב או בעל פה, והכל

 כפי שיקבע הקצין המוסמך.

 (ב) (ו) נעצר חייל שלא על פי פקודת מעצר או שהוא נמצא
 בבסיס משטרה צבאית ויש כוונה לעצרו, לא ייתן קצין
 שיפוט פקודת מעצר לגביו לפי סעיף 237א אלא לאחר
 שניתנה לחייל הזדמנות להשמיע את דברו בדרך הקבועה
 בסעיף קטן (א), ולענין זה ׳יהיו לקצין השיפוט סמכויותיו

 של הקצין המוסמך כמשמעותו באותו סעיף קטן.

 (2) ניתנה פקודת מעצר בנסיבות כאמור בפסקה (1)
 ונדרש אישור לפקודת המעצר לפי הוראות סעיף 237א(ב),
 יובאו הדברים שנאמרו לענין מעצרו של החייל גם בפני
 הקצין המאשר: הוראות סעיף קטן(אץ2) יחולו לענין פסקה

 זו.

 2 ם־ח התשנ״ו, עמי 338.
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 (ג) דברים שנאמרו לענין מעצר של חייל לפי סעיפים קטנים (א)
 ו־(ב), יירשמו.

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על החלטת קצין שיפוט להאריך
 מעצרו של חייל ועל אישור פרקליט צבאי שניתן להארכת מעצר.״

 הוספת סעיף 237ג 9. אחרי סעיף 237ב לחוק העיקרי יבוא:

 ״הבאת העצור 237ג. (א) מי שנעצר על פי פקודת מעצר לפי סעיף 237א יחולו עליו

ט ההוראות האלה: פ י י ש נ פ  ב

 בשבתות ובחגים
 (ו) חל מועד הפניה להארכת מעצה באמור בסעיף 237ב,
 בשבת או בחג, יובא העצור בפני שופט, באמור בסעיף 240, לפני

 כניסת השבת או החג;

 (2) (א) בוצע המעצר פחות מעשרים וארבע שעות לפני
 כניסת השבת או החג, יובא העצור בפני שופט.לא יאוחר
 מתום ארבע שעות מצאת השבת או החג, או בתום

 ארבעים ושמונה שעות מעת מעצרו, לפי המאוחר.

 (ב) עלה משך החג או צירוף החג והשבת על ארבעים
 ושמונה שעות, יובא העצור בפני שופט לפני כניסת השבת
 או החג׳, בוצע המעצר פחות משמונה שעות לפני כניסת
 השבת או החג ואישר קצין משטרה צבאית שדרגתו היא
 סגן אלוף לפחות, כי לא ניתן להביא את העצור בפני שופט
 עד סמוך לפני כניסת השבת או החג, יובא העצור בפני
 שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות מצאת השבת או החג•,
 בוצע המעצר פחות מארבע שעות לפני כניסת השבת או
 החג ולא ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני
 כניסת השבת או החג, או בוצע המעצר במהלך השבת או
 החג, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות
 מצאת השבת או החג, או בתום ארבעים ושמונה שעות

 מעת מעצרו, לפי המאוחר.

 (ג) עלה משך צירוף החג והשבת על שבעים ושתיים
 שעות, יובא העצור בפני שופט לפני כניסת החג-, בוצע
 המעצר פחות מארבע שעות לפני כניסת החג ולא ניתן

 להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת החג,1
 או בוצע המעצר במהלך החג או השבת, יובא העצור בפניי
 שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת ולא יאוחר
 מתום ארבע שעות מצאת השבת, או בתום ארבעים

 ושמונה שעות מעת מעצרו, לפי המאוחר.

 (ב) בסעיף זה, ״חג״ - מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף
 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948נ.״

 תיקון סעיף 238 10. בסעיף 238 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״ומעצרו טרם הובא־ יבוא ״ומעצרו לא הובא״ ובמקום
 ״בסעיף 237א(ב)״ יבוא ״בסעיף 237א(ד2)״;

 עייר 2, תוס׳ א׳, עמי ו.
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 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״באמור בסעיף 237א(ב)״ יבוא ״באמור בסעיף 237א(ד2),
 או הוגש ערר על המעצר״.

 11. בסעיף 239 לחוק העיקרי, במקום ״בסעיף 237א״ יבוא ״בסעיף 237א(ד2)״. תיקון סעיף 239

 12. בסעיף 267 לחוק העיקרי, האמור בסעיף יסומן ״(א)" ואחריו יבוא: תיקון סעיף 267

 ״(ב) היתה האזהרה לענין סעיף 237א1, תיווסף לאזהרה האמורה בסעיף
 קטן(א) -

 ״אתה רשאי להשמיע דברים לענין מעצרך״.

ק ר ב ד ו ה ק א ר ב ד ו ה  א
 ראש הממשלה שר הביטחון

ג ר ו ם ב ה ר ב ן א מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ן מם׳ 6 ו), נה (היטלים וארנונה)(תיקו  חוק הםדרימ במשק המדי
* 2000  התש״ס-

 1. בחוק הסדרים במשק המרינה (היטלים וארנונה), התשנ״א-ו99וי (להלן - החוק תיקון סעיף 2ו
 העיקרי), בסעיף 2 ו, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ץא) תקנות לפי סעיף ו ו לפקודת מס הכנסה2, שתוקפן פקע ביום כ״ב בטבת התש״ס
 (31 בדצמבר 999ו) יעמדו בתוקפן, כאילו לא פקע, עד יום ה׳ בטבת התשס״א (ו3

 בדצמבר 2000) ואין להוסיף להן או לגרוע מהן ישובים.״

 2. בסופו של החוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 13

 ״הנחות ממס 13. (א) בסעיף זה, ״תושב״, במקום פלוני - יחיד שמקום מגוריו הקבוע

ם הוא באותו מקום. י מ י י ס ם מ י ב י ש י  ל

 (ב) על אף האמור לפי סעיף וו לפקודת מס הכנסה, לענין הנחות
 ממס -

 (ו) דין תושב אחד הישובים המפורטים בתוספת הראשונה
 בדין תושב אחד הישובים המפורטים בתקנות מם הכנסה
 (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-1985ג, למעט קרית

 שמונה•,

 (2) דין תושב אחד הישובים המפורטים בתוספת השניה בדין
 תושב אחד הישובים המפורטים בפסקה (1) בתוספת השלישית
 לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים

 ובהיאחזויות נח״ל), התשל״ח-1978"..

 נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר ב׳ התש״ם (28 במרס 2000): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2844, מיום ב״ה בשבט התש״ס (1 בפברואר 2000), עמי 216.

 ם״ח התשנ״א, עמי 74: התשנ״ט, עמי 135.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 ק״ת התשמ״ו, עמי 159.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1454.
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 תוספת ראשונה
 (סעיף 13(בץו»

 אור הגנוז, בר יוחאי, געתון, זיו הגליל, יחיעם, יסוד המעלה, מירון, נתיב י
 השיירה, עין יעקב, פקיעין החדשה, ראג׳ר, שדה אליעזר, פקיעין.

 תוספת שניה
 (סעיף 13(בץ2»

 אבשלום, בטחה, בית הגדי, בית הערבה, בלדד צוקים, בני עצמון, גן אור, דקל,
 חר־נס, חולית, חמדת, טלמון, יבול, יפית, יתד, כוכב יעקב לרבות שכונת תל ציון,
 כמהין, כנף, כרם שלום, מיצר, מיצר, נאות הכיכר, נווה דקלים, נווה זוהר, נחליאל, ניר
 יצחק, נעמה, עזוז, עין חצבה, עין תמר, פאת שדה, פדויים, פריגן, קרית ספר-מודיעין

 עילית, שרה אברהם, שדמות מחולה, קלע־אלון, תלמי יוסף.״

 תחולה 3. תוקפו של סעיף 3 ו לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בשנת המס 2000.

יגה) שוחנ  אהוד ברק אברהם (בי
 ראש הממשלה שר האוצר

 עזר ו י צ מ ן אברהם בורג
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

* 2000  חוק הכנסת (תיקון מם׳ 7), התש״ם-

 הוספת סעיף 0ז 1. בחוק הכנסת, התשנ״ד-1994ו, אחרי סעיף 9 יבוא:

 ״הגבלת מספר 10. מספר הסגנים של יושב ראש הכנסת לא יעלה על שבעה.׳
 הסגנים של
 יושב ראש

 הכנסת

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת השש עשרה.

ד ברק ו ה  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ב ם ה ר ב ן א מ צ י ו ר ז  ע
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר ב׳ התש״ס(28 במרס 2000): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2852, מיום כ״ב באדר א׳ התש״ס (28 בפברואר 2000), עמי 302.

" סייח התשנ״ד, עמי 140; התש״ס, עמי 130.  י
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 תיקון חוק
 הבחירות לכנסת
 ולראש הממשלה

 תיקון חוק
 הרשויות המקומיות

 (בחירות)

* 2000  חוק איסור שימוש בקמיעות בבחירות (תיקוני חקיקה), התש״ס-

 ו. בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשב״ט-1969', בסעיף
 122(6), במקום ״או הבטחה להעניק ברכה״ יבוא ״הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין
 זה, ״קמיע״ - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו״.

 2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשב״ה-965ו2, בסעיף 88, אחרי פסקה (5)

 יבוא:

 ״(6) המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים
 מסוימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק
 ברכה, או מתן קמיע-, לענין זה, ״קמיע״ - לרבות בל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש

 ביכולתו להיטיב או להרע עמו,״.

ד ברק ו ה  א
 שר הביטחון

ד ברק ו ה  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

ן מ צ י ר ו ז : 
 'נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום כ׳ באדר ב׳ התש״ס (27 במרס 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2838, מיום כ״ה בטבת התש״ם (3 בינואר 2000), עמי 184.

 סייח התשב״ט, עמ׳ 103; התשנ״ט, עמי 76.
 ם״ח התשב״ה, עמי 248; התשנ״ח, עמי 313.

 ״איסור מכירת
 אגרופן או

 סכין לקטין

* 2000 ן מם׳ 53), התש״ם- ן(תיקו  חוק העונשי

 1. בחוק העונשין, התשל״ז-977וו (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 185 יבוא: הוספת סעיף 85וא

 185 א. (א) בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין,
 למעט סכין לצורכי בית, לקטין; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שבע

 שנים.

 (ב) לענין סעיף קטן(א), רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש
 מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה
 שבה ניתן לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכרו לו

 האגרופן או הסכין.

 (ג) י בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים, יציג במקום בולט בעסקו
 הודעה, בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפרטת את הוראות סעיף

 זה; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.

 (ד) מי שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים(א) או(ג), רואים אותו
 במי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים,

 התשב״ח-968ו2, והוראות החוק האמור יחולו עליו.״

 2. בסעיף 186 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 186

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״החזקת סביך יבוא ״החזקת אגרופן או סכין״;

 נתקבל בכנסת ביום כ״א באדר ב׳ התש״ס(28 במרס 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2833, מיום י״א בטבת התש״ס (20 בדצמבר 1999), עמי 153.

 סייח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ח, עמי 316.
 סייח התשכ״ח, עמי 204: התשנ״ט, עמי 70.
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 (2) בסעיף קטן(א), במקום ״המחזיק סביך׳ יבוא ״המחזיק אגרופן או סביך ובמקום
 ״החזיקה״ יבוא ״החזיקם״;

 (3) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא ״החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר
 במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת, או בסמוך אליהם.״;

 (4) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) השר לביטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על ביטחון העיבור
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת לענין סעיף

 קטן(ב)."

 החלפת התוספת 3. במקום התוספת לחוק העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 86ו(ב) ו־(ג))

 1. מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית םפ0
 על־יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימי!

 מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.

 2. בית אוכל: מסעדה, בית קפה, פאב וכל מקום כיוצא באלה.

 3. מועדון או דיסקוטק.

 4. מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות
 וביוצא באלה.

 5. מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.

 6. מקום שבו נערכים מופעי תאטרון, קולנוע, מוסיקה, מחול וכיוצא באלה.״

ן לי י  אהוד ברק יוסף בי
 ראש הממשלה שר המשפטים

יצמן אברהם בורג  עזר ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 הודעת מערכת

 בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה -
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשנ״ט-999ו, שפורסם בספר החוקים 1714, בעמי 262,
 בהערה המסומנת בכוכבית, במקום ״פורסמו בהצעות חוק 2818, מיום ו׳ באב התשנ״ט (19
 ביולי 1999), עמ׳ 520״ צריך להיות ״פורסמו בהצעות חוק 2820, מיום י״ט באב התשנ״ט (ו

 באוגוסט 1999), עמ׳ 551״.
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