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 חוק מירשם מלגות (תיקון), התשס״א-2001*

 תיקון סעיף 1 1. בחוק מירשמ מלגות, התשל״ז-»97ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו -

 (ו) . במקום ההגדרה ״מוסד חינוך־ יבוא:

כל בית ספר וכל מוסד לימודים אחר שבו לומדים או מתחנכים  ״-מוסד חינוך״ -
 באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובלבד שמשך הלימודים בו אינו פוחת

 משבה;׳;

 (2) בהגדרה יקרן״, בפסקה (ו), בסופה יבוא ״המעניק מלגות״;

 (3) במקום ההגדרה ״קרן רשומה״ יבוא:

 ״קרן רשומה״ - קרן החייבת ברישום לפי הוראות סעיף 2אר:

 (4) אחרי ההגדרה יקרן רשומה״ יבוא:

 ״״תלמיד״ - תלמיד במוסד חינוך, החל בביתה ז׳ ואילך;

 ״הועדה־ - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

 ״השר״ - שר החינוך.״

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (1) בכותרת השוליים, במקום ״ורישום קרנות״ יבוא ״על ידי מוסד חינוך״־,

 (2) ברישה, במקום ״שר החינוך והתרבות״ יבוא• ״השר״־,

 (ג) פסקה (2) - תימחק.

א 3. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:  הוטפת סעיף נ

 •חובת רישוט 2א. קרן שחלק מתקציבה או כולו מקורו באוצר המדינה או בכספי רשות
 מקומית, וכן קרן הנהנית מהטבת מס בישראל, חייבות ברישום במרכז

 הקרנות.׳

 4. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) (1) קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות, בכל שנה, דין וחשבון שנתי על הסכום
 הבולל של מלגות שהיא מעניקה, ועל מספר הזכאים למלגות באותה שגה(להלן

- דוח שנתי).

 (2) הדוח השנתי יוגש עד יום א׳ בםיון ויתייחס לאותה שנת לימודים שבה
 הוא מוגש.

 (3) קרן רשומה תמסור למרכז הקרנות, עד למועד האמור בפסקה(2), בכל שנה,
 הודעה הכוללת את בל אלה:

 (א) דרך הפניה לבקשת מלגה מן הקרן;

 (ב) הכתובת ומספר הטלפון של הקרן;

 (ג) המועד האחרון להגשת בקשה למלגה׳,

 תיקון סעיף נ

 נתקבל בכנסת ביום י׳ באדר התשס־א (5 במרס 01ם2); דתנעת החוק ודברי הסבר 3ורסמו בהצעות חוק
 2911, מיום יז׳ בחשון התשם־א (6 בנובמבר 0סם2], ענל 124.

 3<״!ז התשליז, ענו 19,
 ו
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 ״מדריך מלגות
י נ  עדכ

 (ד) מטרות המלגות והמבחנים להענקתן׳,

 (ה) פרטים נוטפים על טיב המלגות, כפי שקבע השר.״

 במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 4

 4. (א) השר יערוך, עד יום ט״ו בתמוז בבל שנה, מדריך מלגות עדכני,
 שיכלול את כל פרטי ההודעות שנמסרו לפי סעיף 3, ויפרסמו ברשת

 תקשורת המחשבים.

 (ב) מדי שנה, החל במועד האמור בסעיף קטן (א), יופץ מדריך
 המלגות העדכני למכירה וירצג לעיון במשרד החינוך ובכל מוסר שקיבל
 הברה, היתר, אישור, רישיון או רישיון זמני לפי סעיפים ?־, 21א, 23ג ו־25ט

.  לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-958ז־

 (ג) השר יפרסם, מדי שנה, סמוך לאחר פרסום מדריך המלגות
 כאמור בסעיף קטן נא), מודעות בדבר פרסומו של מדריך המלגות העדכני,
 והמקומות שבהם ניתן לעיין בו או לרכוש אותו; פרסום לפי סעיף קטן זה
 ייעשה ברשת תקשורת המחשבים, בשני עיתונים יומיים בעלי התפוצה
 הרחבה ביותר בשפה העברית, וכן בעיתונים יומיים בשפות הערבית,
 האמהרית, הרוסית והאנגלית, ובאין עיתון יומי בשפה באמור - בעיתון

 המתפרסם, מדי שבוע לפחות, בשפה זו.״

 6. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: הוספת םעיף 4א

 ׳הצהרה מאת . 4א. קרן רשאית לדרוש ממבקש מלגה, בי יצהיר האם ביקש מלגה מקרן
ה אחרת לאותה שגת לימודים ומהו סכום המילגה שביקש, והאם קיבל ג 1 7 ש מ ק ב  ט

 מלגה מקרן אחרת, בתקופה שפירטה הקרן בדרישתה, ומהו סכום המלגה
 שקיבל.״

 7. בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום ״שר החינוך והתרבות״ יבוא ״השר״ ובמקום ״ועדת תיקון סעיף *
 החינוך והתרבות של הכנסת״ יבוא ״הועדה״.

 8. (א) על אף הוראת סעיף 3(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, בשנת הוראת מעבר
 התשם״א תמסור קרן רשומה למרכז הקרנות את הדוח השנתי ואת ההודעה באמור באותו

 סעיף, עד יום א׳ באלול התשס־א (20 באוגוסט ו200<.

 (ב) על אף הוראת סעיף 4 לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 5 לתוק זה, מדריך המלגות
 העדכני הראשון לאחר פרסומו של חוק זה, ייערך ויפורסם על ידי השר עד יום א׳ בחשון

 התשס״ב (18 באוקטובר 2001), והחל במועד זה יופץ למכירה ויוצג, כאמור באותו סעיף.

ת נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת החינוך

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 2 טיח התשיית, עמ׳ ו9ו.
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 דווק בתי דין דתיים (בפיית ציות)(תיקון מם׳ 5), התעוס״׳א-ד200*

 שינוי שםהדווק 1. בחוק בתי דין דתיים (בפיית ציות), התשט״ז-1956' (להלן - החוק העיקרי), בשם
 החוק, במקום ״(בפיית ציות)״ יבוא ״(בפיית ציות ודרבי דיון)״.

 הוספת סעיף ו* 2. אתרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:

-דרכי דיון וא. (א) בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, למעט בעניני ירושה, ידון

 בדלתיים סגורות, זולה אם ראה בית הדין לקיים את הדיון בפומבי, ואולם
 רשאי ביה הדין להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בשעת

 הדיון, כולו או מקצתו,

 (ב) עלי דיון בפומבי ועל דיון בדלתיים סגורות באמור בסעיף
 קטן(א), יחולו ההוראות בדבר איסור פרסום המפורטות, בסעיף 70 לחוק
 בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וג, לפי הענין ובשינויים

 המחויבים.״

 תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות שקלים״ יבוא ״מחצית הקנס האמור

 בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג(בחוק זה - חוק העונשין)״,

 תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות שקלים״ יבוא ״מחצית הקנס האמור
 בסעיף 40(2) לחוק העונשין״.

 הוספת סעיפים 5. אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:
 7ב עד 7ו

 ״עיכוב יציאה 7ב, הוכח להנחת דעתו של בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, כי
 3יי יי״ייי קיימות ראיות מהימנות לכאורה התומכות בעילת התובענה, וכן אחד

 מאלה:

 (1) הנתבע עומר לצאת את הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת,
 והעדרו מן הארץ עלול להכביר באופן ממשי על בירור המשפט או על

 ביצוע פסק הדין-,

 (2) אם הנתבע, בתביעה לגירושין או לשלום בית, יצא.מן הארץ -
 יש חשש ממשי כי הדבר יביא לעיגון;

 רשאי הוא לתת צו האוסר על הנתבע לצאת מן הארץ, ובן להורות על
 הפקדת דרכונו או תעודת המעבר שלו או להתנות תנאים ליציאתו, והבל
ת ביצוע פסק הדין בדרך של  אם לא ניתן להבטיח את בירור המשפט אז א

 מתן ערובה מתאימה או בדרך אחרת, לרבות בדרך של השלשת גט.

 עיקמ, זמני 7ג. (א) בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, רשאי לתת צו עיקול זמני
 על נכסי נתבע שבידי הנתבע או שבידי התובע, ובן על נכסי הנתבע
 שבידי אדם אחר(בסעיף זה - המחזיק), לרבות כל חוב וזכות, בין שהגיע
 זמן פירעונם ובין אם לאו, אם הוכח להנחת דעתו בי קיימות ראיות
 מהימנות לכאורה התומכות בעילת התובענה וכי אי מתן הצו עלול

 להכביד על ביצוע פסק הדין.

ום י׳ באדר התשסיא {5 רמרט 2001); הצעת החוק ורברי הסבר פורסמו כהצעות ד!וק  נתקבל בכנסת בי
ום ג׳ בשבט התש־ס (10 ביגואר 2000), עמ׳ 89ו.  2840, מי

 ס״ח התשס״ז, עבר 40; חתשנ״ב, עמי 136.
 ס״ח התשמ״ד, עמי 98ו.
 סייח התשל״ז, עט׳ 22ג.

 154 ספר חוקים ?177, כ׳ באדר התשס־א, 15.3.2001



 (ב) אין לעקל נכס הפטור מעיקול על פי דין.

 (ג) המחזיק רשאי להגיש לבית הדין התנגדות לעיקול; התנגד

 המחזיק לעיקול, רשאי מבקש העיקול להגיש לבית המשפט לעניני

 משפחה, שבתחום שיפוטו נמצא בית הדין מטיל העיקול, בקשה לאישור

 העיקול.

 (ד) הגיש מבקש העיקול בקשה לאישור העיקול, יעמוד העיקול

 בתוקפו עד להחלטה בבקשה או עד לדחיית תביעת התובע או ביטולה,

 לפי המוקדם; לא הגיש מבקש העיקול בקשה כאמור - יפקע העיקול,

 (ה) זבה התובע בתביעתו, ימשיך העיקול לעמוד בתוקפו עד שפסק

 הדין יבוצע.

 (ו) בסעיף זה, ״בקשה לאישור העיקול״ - כמשמעותה בתקנות סדר

 הדין האזרחי, התשנדד-41984 (בחוק זה - תקנות סדר הדין האזרחי).

 בינוס נכסים דר. (א) בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, רשאי למנות כונס נכסים

 (בסעיף זה - הכונס) על נכס מסוים של נתבע, אם הוכח להנחת דעתו, בי

 קיימות ראיות מהימנות לכאורה התומכות בעילת התובענה וכי קיים

 צורך מיוחד במינוי הכונס לשם ביצוע פסק הדין, ולענין זה יחולו, בכפוף

 להוראות סעיף זה, הוראות סעיפים 53 עד 57 ו־60 לחוק ההוצאה לפועל,

, ובפי שיתוקן מעת לעת, בשינויים אלה:  התשכ״ז-81967

 (1) בכל מקום בסעיפים האמורים, במקום •ראש ההוצאה

 לפועל׳ יבוא ׳בית הדין״;

 (2) בסעיף 57, במקום ׳בית המשפט״ יבוא ״בית המשפט
 לעניני משפחה שבתחום שיפוטו נמצא בית הדין״,

 (ב) בית הדין יקבע את שכרו של הכונס, בהתאם לתקנות סדר הדין
 האזרחי החלות בתובענות בעניני משפחה.

 התקנת תקנות 7ה. השר לעניני דתות יתקין, בהסכמת שר המשפטים, תקנות לענין

 סעיפים 7ב עד דד, לרבות תקנות בדבר סדרי הדין בהליכים לפי הסעיפים

 האמורים,

 שמירת יעים 7ו. אין בהוראות סעיפים 7כ עד 7ד כדי לגרוע מסמכות אחרת הנתונה

 לבית דין לפי דין.״

 6. תחילתו של חוק זה בתום שלושה חורשים מיום פרסומו. תחילה

ה נ ח ו ר א ש ן א ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה השר לעניני דתות

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ה ק ש  מ

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 4 ק״ת התשמ״ד, עבר 2220.

 י םיח התשכ״ז, עמ׳ *11,

155 

1. 

 ספר חוקים 1779, כ׳ באדר התשס״א, 13.3.2001



 חוק מימון מפלגות (תיקון מס׳ 22), התשס׳׳א- 2001*

 תיקון סעיף 13 1. בחוק מימון מפלגות, התשל״ג-3ד19', בסעיף ג1, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על התפלגות סיעה בכנסת לפי הוראות
 סעיף 25(בו*1) לחוק הבחירות שנעשתה בשנתיים הראשונות שלאחר תחילת
 בהוגת הכנסת, ויחולו לענין זה הוראות סעיף קטן (ב), אלא אם כן הוגשה
 ההודעה על ההתפלגות לועדת הכנסת, לפי הוראות סעיף 25(ב2) לחוק

 הבחירות, על ידי רוב חברי הסיעה או בהסכמתם*

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה-5<1.

ן ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א י ז ק ה ש  מ
 בשיא המדינה יושב ראש הכנסת

א (6 במרס 2001): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהזגעות חוק ום י״א באדר התשם־  נתקבל בכגסת בי
 2925, מיום א׳ בחשון התשמ״א (30 באוקטובר 2000), עמי 58.

ו 01ו, נ  ס־ה התשל״נ, עבר 52,- התשס״׳א, ע

 ספר חוקים 1779, ב׳ באדר התשם״א, 15.3.2001
 המחיר 1.98 שקל חדש ISSN 0334-2832 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים והודפס במדפים הממשלתי




