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 ״איסור ספסרות
 בכרטיסי מופעים

 חוק העונשין(תיקון מס׳ 67), התשס״ב-2002*

 בחוק העונשין, התשל״ז-1977', אחרי סעיף 194 יבוא:

 94וא. (א) העוסק במכירת כרטיסים למופע במחיר העולה על המחיר
 הנקוב בהם, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(אץ4).

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על מי שרשאי לפי חוק רישוי
 עסקים, התשכ״ח-968ו*, למכור כרטיסים לעינוג ציבורי כמשמעותו

 באותו חוק.

 (ג) המוכר כרטיס למופע במחיר העולה על המחיר הנקוב בו, תוך
 שהוא עובר עבירה, דינו, נוסף על העונש הקבוע לעבירה - הקנס האמור

 בסעיף ו6(א^.

 (ד) בסעיף זה -

 ״מופע״ - מופע בתחום הספורט, הנגינה, השירה, המחול, הדרמה,
 הקולנוע או בתחום אחר של הבידור או של האמנות-,

 ״עבירה״ - עבירה מסוג עוון לפי כל חוק.״

.1 K194 הוספת סעיף 

ת י ר ט ר ש  מאי
 שר המשפטים

ן ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום כ־ד בסיון התשס״ב (4 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 093ג, מיום כ״ז באדר התשם״ב (11 במרס 2002), עמי 74ג.

 סייח התשל״ז, עמי 226, התשס״ב, עמי 411.
 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.

 חוק העונשין(תיקון מם׳ 68), התשס״ב-2002*

 בחוק העונשין, התשל״ז-1977' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 329(ב), בסופו יבוא:

 ״(ג) עונש מאסר לפי סעיף קטן (ב) לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו
 על־תנאי.״

 בסעיף 355 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ובסופו יבוא:

 ״(ב) עונש מאסר לפי סעיף קטן (א) לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו
 על־ תנאי.״

 תיקון סעיף 323 1.

 תיקון סעיף 355

ת י ר ט ר ש י  מא
 שר המשפטים

ן ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בסיון התשס״ב (4 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3075, מיום כ״ג בשבט התשס־ב (5 בפברואר 2002), עמי 230.

 סייח התשל״ז, עמי 226, התשם״ב, עמי 422.

 422 ספר תוקים 1849, ג׳ בתמוז התשס־ב, 13.6.2002



 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מם׳ 11), התשם״ב-2002*

 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962י (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 4ל
 בסעיף 34, אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:

 (ו) נציג משרד הבריאות;

 (2) נציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.״

 2. אחרי סעיף 67 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 67א

 ״ועדה לעניני 67א. (א) שר העבודה והרווחה ימנה ועדה לעניני אפוטרופסות לנפגעי

 אפוטרופסות השואה וזה הרבבה:
 לנפגעי שואה

 (ו) נציג משרד העבודה והרווחה שהוא פקיד סעד ראשי
 לסדרי דין שנתמנה לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים,
 חולי נפש ונעדרים), התשט״ו-955ו2, או פקיד סעד שהתמנה

 לפי החוק האמור שהציע פקיד הסעד הראשי;

 (2) נציג משרד הבריאות, שיציע שר הבריאות:

 (3) נציג משרד המשפטים, שיציע שר המשפטים.

 (ב) החסוי, אפוטרופסו, קרובו, מנהל בית חולים שבו מאושפז חסוי
 וכל אדם המטפל בחסוי רשאי לפנות לועדה בכל שאלה המתעוררת בקשר

 לטיפול בחסוי או בדבר הצורך במינוי או בהחלפת אפוטרופוס לחסוי.

 (ג) הועדה תבחן כל פניה כאמור בסעיף קטן(ב) והיא רשאית ליתן
 את המלצותיה לאפוטרופוס בענינים הנוגעים לטיפול בחסוי וכן לפנות
 ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו ולאפוטרופום הכללי, ולהמליץ להם

 לנקוט פעולות על פי סמכותם, לרבות פניה לבית משפט לפי חוק זה.״

 3. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991ג, אחרי סעיף 23 יבוא: תיקון חוק
 טיפול בחולי
 ״דיווח של 23א. ראש שירותי בריאות הנפש ידווח לועדת החוקה חוק ומשפט של נפש - מם׳ 4

 ראש שירותי הכנסת, לא יאוחר מ־ ו באפריל בכל שנה, על הטיפול בנפגעי שואה
 בריאות הנפש

 במערכת בריאות הנפש בשנה שקדמה להגשת הדוח: הדיווח יכלול, בין
 השאר, את מספר ניצולי השואה ששהו בבתי החולים, את מספר ניצולי
 השואה שהשתחררו מבתי החולים לרבות כאלה שעברו לדיור במסגרת
 שיקום נכי נפש בקהילה לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש״ם-42000,
 ומספר ניצולי השואה המאושפזים שנפטרו; כן יכלול הדיווח פירוט בדבר
 מספר הניצולים המאושפזים שיש להם אפוטרופוס, ואם לא מונה להם

 אפוטרופוס, את הנימוקים לכך.״

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ד בסיון התשס״ב (4 ביוני 2002): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3073, מיום ט״ז בשבט התשס״ב (29 בינואר 2002), עמי 230.

 י ס־ח התשכ־ב, עמי 120; התשנ״ו, עמי 363.
 2 ס־ח התשט״ו, עמי 126.

 5 ס־ח התשנ־א, עמי 58.

 י ס־ח התש־ס, עמי 231.

 ספר חוקים 1849, ג׳ בתמוז התשם״ב, 13.6.2002 423



 4. שר העבודה והרווחה ימנה את הועדה לפי סעיף 6דא לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 2
 לחוק זה, בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ן ה ם ד י ס  נ
 שר הבריאות

ת י ר ט ר ש  מאי
 שר המשפטים

ן ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה

 מוער למינוי
 ועדה לעניני
 אפוטרופסות

 לנפגעי השואה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני(תיקוני חקיקה), התשם״ב-ב200*

 פרק אי: פטנטים

 בחוק הפטנטים, התשכ״ז-967וי -

 (ו) בסעיף 6(2ץאץ1), במקום ״ממדינות האיגוד״ יבוא ״מהמדינות החברות״;

 (2) בסעיף 0ו(א), המילים ״והבקשה הקודמת הוגשה בשם אזרח או תושב של אותה
 מרינה״ - יימחקו;

 (3) בסעיף 16(א), במקום ״מדינת האיגוד״ יבוא ״המדינה החברה״;

 (4) בסעיף 17(גץוץג), במקום ״במדינת האיגוד״ יבוא ״במדינה החברה״;

 (5) בסעיף 26(בץ4), במקום ״מדינת האיגוד״ יבוא ״המדינה החברה״;

 (6) בסעיף 64ט(א), במקום ״במדינת איגוד״ יבוא ״במדינה חברה״;

 (7) בסעיף 64י(2), במקום ״במדינת האיגוד״ יבוא ״במדינה החברה״;

 (8) בסעיף 181 בכל מקום, במקום ״ממדינות האיגוד״ יבוא ״מהמדינות החברות״.

 תיקון חוק
-  הפטנטי,

 מס׳ 6

 פרק ב׳: מדגמים

 2. בפקודת הפטנטים והמדגמים2, בסעיף 52(א) ברישה, המילים ״והבקשה הקודמת
 הוגשה בשם אזרח או תושב במדינה כאמור״ - יימחקו.

 פרק ג׳: סימני מסחר

 3. בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-972ו1, בסעיף 6ו(ב), בכל מקום, במקום
 ״מדינת האיגוד״ יבוא ״מדינה חברה״.

 תיקון פקודת
 הפטנטים

 והמדגמים -
 מם׳ 7

 תיקון פקודת
 סימני מסחר -

 מס׳ 3

 פרק ד׳: מכם

 תיקון פקודת 4. בפקודת המכס, בסעיף 200א(א^, במקום ״7ט(ד)״ יבוא ילד.
 המכס - מס׳ 19

 * נתקבל בכנסת ביום ב״ד בסיון התשס״ב (4 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2877, מיום כ־ד באייר התשי׳ס (29 במאי 2000), עמי 397.

 י סייח התשכ״ז, עמי 148.
 2 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי(ע) 1053, (א) 1076.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמי 511.

 424 ספר תוקים 1849, ג׳ בתמוז התשס״ב, 13.6.2002



 פרק ה׳: תחולה והוראת מעבר

 5. (א) חוק זה יחול, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), על בקשות לרישום פטנטים או תחולה והוראת
י מעבי  להארכת תוקף של פטנט רשום לפי חוק הפטנטים, התשכ״ז-1967, לרישום מדגמים לפ

 פקודת הפטנטים והמדגמים, ולרישום סימני מסחר לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש],
 התשל״ב-1972, שהוגשו החל ביום פרסומו של חוק זה.

 (ב) על בקשות כאמור בסעיף קטן(א) שהוגשו בתקופה שבין כ״ג בטבת התש״ס
 (1 בינואר 2000) עד יום פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות חוק זה, לפי הענין, ובלבד שטרם
 נרשם הפטנט או המדגם או סימן המסחר על שם גורם אחר בפנקס המתנהל לפי החוקים

 האמורים, עד יום פרסומו של חוק זה.

 (ג) על בקשות כאמור בסעיף קטן (א) שהוגשו עד יום כ״ב בטבת התש״ס
 (31 בדצמבר 1999) יחול הדין הקודם, לפי הענין.

ת י ר ט ש ר י א ן מ ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 פטור ממס
 הכנסה על

 הכנסת חברת
 החשמל -

 הוראת שעה

 תיקון חוק
 רשות הנמלים

 והרבבות -
 הוראת שעה

 חוק המסים (פטור ממס על הכנסה של חברת החשמל, של רשות שדות
 התעופה ושל רשות הנמלים והרכבות, המיועדת להפקדה בקופת גמל

 מרכזית לקצבה)(הוראת שעה), התשם״ב-2002*

 1. נציב מס הכנסה רשאי לפטור את חברת החשמל לישראל בע״מ (להלן - חברת
 החשמל), ממס המוטל על הכנסתה לפי סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה1, או לפי סעיף 6 לחוק
 מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-21985, לפי הענין, ובלבה שהתקיימו כל

 אלה:

 (ו) ההכנסה וכן הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שנצמחו עליה (להלן -
 הסכומים), הופקו בשנות המם 1999 עד 2002;

 (2) חברת החשמל הועידה את הסכומים להפקדה בקוהת גמל לקצבה, והם הופקדו
 בקופת גמל לקצבה עד יום כ״ו בטבת התשם״ג (31 בדצמבר 2002); לענין זה, ״קופת
 גמל לקצבה״ - כמשמעותה בתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),

.  התשכ״ד-964וג

, בסעיף 71(ד), במקום ״בשנות המם  2. בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-961 ו4
 1997 עד 1999״ יבוא ״בשנות המס 1997 עד 2002״ ובמקום ״יום ה׳ בטבת התשס״א

 (31 בדצמבר 2000)״ יבוא ״יום כ״ו בטבת התשם״ג(31 בדצמבר 2002)״.

 נתקבל בכנסת ביום כ״ד בםיון התשס״ב (4 ביוני 2002): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ג310, מיום י״ז באייר התשס״ב (29 באפריל 2002), עמ׳ 427.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20ו.
 סייח התשמ״ה, עמי 172.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302.
 ס״ח התשכ״א, עמי 145.

 ספר תוקים 1849, ג׳ בתמוז התשס״ב, 13.6.2002 425



 3. בחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-51977, בסעיף 58א(ד), במקום בשנות המס 1997
 עד 1999״ יבוא ״בשנות המס 1997 עד 2002״ ובמקום ״יום ה׳ בטבת התשם״א (31 בדצמבר

 2000)״ יבוא ״יום ב״ו בטבת התשס״ג(31 בדצמבר 2002)״.

 4. תחילתו של סעיף ו לחוק זה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998) ושל סעיפים
 2 ו־3 לחוק זה, ביום ב״ג בטבת התשנ״ז (ו בינואר 1997).

 תיקון חוק
 רשות שדות
 התעופה -

 הוראת שעה

 תחילה

ה נ ם ס י ר פ  א
 שר התחבורה

ם ו ל  ס י ל ב ן ש
 שר האוצר

ן ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א
 יושב ראש הכנסת

 משה קצב
 נשיא המדינה

 ס״ח התשל״ז, עמי 182.

 חוק המתווכים במקרקעין(תיקון מס׳ 3), התשס״ב-2002*

, בסעיף 18(אץ3), במקום ״אגרה דו  תיקון סעיף 18 ו. בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-996וי

 שנתית״ יבוא ״אגרה שנתית״.

ת י ר ט ר ש י א ן מ ו ל שר א י ר  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ד בסיון התשם״ב (4 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעוח חוק
 070ג, מיום ח׳ בשבט התשס״ב (21 בינואר 2002), עמי 220.

 י ס״ח התשנ״ו, עמי 70, התשנ״ח, עמי 118.

 חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת)(תיקון),
 התשם״ב-2002*

 תיקון סעיף ג 1. בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ״ח-1997י

 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 3 -

 (ו) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״או פתיחת בתי אוכל בליל יום האבל, מתחילת
 האבל ועד לזריחת השמש למחרתו.״;

 (2) בסעיף קטן(ב), אחרי ההגדרה ״עינוג ציבורי״ יבוא:

 ״״בתי אוכל״ - לרבות בתי קפה, מסעדות, בתי תה, בתי משקה, מזנונים
 ומוסדות אחרים ביריב, כמשמעותם בסעיף 249(20) לפקודת העיריות2.״

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ג בסיון התשס״ב (3 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3097, מיום ב״ח באדר התשס״ב (12 במרס 2002), עמי 400.

 י ם״ח התשנ״ח, עמי 8.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 2. חוק עזר שהתקינה רשות מקומית כדין לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המועצות תוקף חוק עזר

 המקומיות5, לפי הענין, לפני תחילתו של החוק העיקרי, הקובע איסור פתיחת בתי אוכל
 מתחילת יום האבל ועד צאתו, יראו אותו כאילו הוא קובע איסור פתיחת בתי אובל בליל

 יום האבל, מתחילת האבל ועד לזריחת השמש למחרתו.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 9, עמי 256.

 חוק הגנת הערכן(תיקון מס׳ 2 ו), התשם״ב-2002*

 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981', בסעיף 17(בץ2), אחרי ״היותם מסוכנים תיקון סעיף 17
 לשימוש״ יבוא ״דרך כלל או לשימוש של ילדים בקבוצות גיל שונות בפי שיקבע״.

ק י צ י א ה י ל ן ד ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שרת התעשיה והמסחר

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום כ־ד בסיון התשס״ב (4 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3109, מיום ב׳ בסיון התשס־ב (13 במאי 2002), עמי 462.

 ס־ח התשמ־א, עמי 248; התשס״ב, עמי 194.

 חוק התכנון והבניה (תיקון מס׳ 62), התשם״ב-2002*

, בסעיף 61(2), במקום ״ולמסחר״ יבוא ״למסחר תיקון סעיף 61  ו. בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 ולמבני ציבור לרבות מבני דת: לענין סעיף זה, ״מבני דת״ - לרבות מקוואות טהרה״.

י ש י ו ה י ל ן א ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ג ר ו ם ב ה ר ב  משה קצב א
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת בי! ם כ״ג בסיון התשס״ב (3 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3097, מיום כ־ח באדר התשס״ב (12 במרס 2002), עמי 399.

 י ס־ח התשכ״ה, עמי 165; התשס״ב, עמי 206.
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 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (תיקון מם׳ 2), התשם״ב-2002*

 תיקון סעיף 1 1. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-998ו'

 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו, במקום ההגדרה ״אתר הנצחה ממלכתי״ יבוא:

 ׳״׳אתר הנצחה ממלכתי״ - אתר הנצחה להנצחת מערכות ישראל בעלות משמעות
 מיוחדת בתולדות העם או המרינה שהוכרז לפי הוראות סעיף 45;״.

 ״אתר הנצחה חילי״ - אתר הנצחה להנצחת לוחמים שנפלו במערכות ישראל, לפי
 חילות, או עוצבות בעלות ייחוד ושהוכרז לפי הוראות סעיף 45;״

 תיקון סעיף 45 2. בסעיף 45 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״או על פי הצעתה״ יבוא ״ובאישור ועדת החוץ והביטחון
 של הכנסת״ ובסופו יבוא ״או באתר הנצחה חילי״;

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) שר הביטחון רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה להנצחה ובאישור
 ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לקבוע אמות מידה נוספות לצורך הכרזה לפי

 סעיף קטן(א).״

 תיקון סעיף 46 3. בסעיף׳ 46 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) תקציב ההוצאות להקמת אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי
 ולאחזקתם ייקבע בחוק התקציב, בסעיף נפרד, מחוץ לתקציב הביטחון, במשמעותו
 בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, שלא יפחת מ־0ו מיליון שקלים חדשים;
 סכום זה יעודכן ב־6ו לפברואר של כל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש

 לעומת המרד הבסיסי; לענין זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המרד החדש״ - מדר חודש ינואר של כל שנה׳,

 ״המרד הבסיסי״ - מדד חורש יולי 1997.

 (או) בלי לגרוע מהוראות סעיף 49, רשאי שר הביטחון בהתייעצות עם שר האוצר
 ועם שר הפנים לאשר תקציב לאחזקת אתרי הנצחה במשמעותם בסעיף 47,

 מהתקציב שאושר לפי סעיף קטן(א).״

י ב ג נ ה י ח ן צ ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה השר לאיכות הסביבה

ג ר ו ב ם ה ר ב ב א צ ק ה ש  מ
 נשיא המרינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ג בסיון התשס״ב (3 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3010, מיום ט״ו בםיון התשם״א (6 ביוני 2001), עמי 654.

 י סייח התשנ״ח, עמי 202.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60.
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