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 חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשם״ג-2003*

 בחוק העונשין, התשל״ז-11977 -
 (ו) בסעיף 15(ב/ אחרי ״או בקשר לקטין״ יבוא ־או עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק

 בזנות, לפי סעיף 203א״;
 (2) בסעיף 203א, בסופו יבוא:

 ״(ג) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרדני
 שנקבע לאותה עבירה, אלא אם בן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים

 שיירשמו, להקל בעונשו.
 (ד) עונש מאסר לפי סעיף קטן(ג) לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על

 תנאי.״

 2. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982ג, בסעיף 117, האמור בו
 יסומן ״(א)״ ובסופו יבוא:

 ״(ב) הוגעח בקשה לגביית עדות מוקדמת, כאמור בסעיף קטן (א/ בעבירה ל|5י
 סעיף 203א לחוק העונשין, התשל״ז-977ו, יחליט בית המשפט בבקשה לא יאוו1זר
 משבועיים מיום הגשתה: העדות תיגבה בתוך חודשיים מיום ההחלטה, אלא אם בן

 האריך בית המשפט את התקופה מטעמים מיוחדים שיירשמו.״

 3. בחוק לתיקון סדרי הדין(חקירת עדים), התשי״ח-1957* -
 (ו) בסעיף 2א, במקום ״התשל״ז-977ו,״ יבוא ״התשל״ז-1977 (בחוק זה - חוק

 העוגשין)״;
 (2) בסעיף 2ב -

 (א) בסעיף קטן(א), אחרי ״בשל עבירת מין״ יבוא ״או בשל עבירת סחר בבני
 אדם לעיסוק בזנות,״;

 (ב) בסעיף קטן(ה) -
 (1) בהגדרה ״עבירת מין״, המילים ״התשל״ז-977ו,״ - יימחקו:

 (2) אחרי ההגדרה ״עבירת מין״ יבוא:
 ״״עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות״ - עבירה לפי סעיף 205א

 לחוק העונשין•,״-,
 (3) בהגדרה ״מתלונן״, בסופה יבוא "או בעבירת סחר בבני אדם לעיסוק

 בזנות״.

 4. בחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב-972ו4 -
 (1) בסעיף 2, במקום ״למי שידו אינה משגת לשאת בהם״ יבוא ״למי שידו אי4ה

 משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה״-,

 תיקון חוק
 העונשין - מם׳ 75

 תיקון חוק
 סדר הדין

 הפלילי - מס׳ 9ג

 תיקון חוק
 לתיקון סדרי
 הדיין(חקירת

 עדים) - מס׳ ג

 תיקון חוק
 הסיוע המשפטי

 מם׳ 3

 התקבל בכנסת ביום כ־ט בתמוז התשם־ג(29 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3147, מיום כ־א בתמוז התשס־ב (1 ביולי 2002), עמי 717.

 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשם־ג, עמי 514.
 ם־ח התשמ״ב, עמי 43; התשם״ג, עמי 5.

 ם״ח התשי״ח, עמי 16; התשנ״ה, עמי 152.

 ם״ח התשל־ב, עמ׳ 95; התשנ״ט, עמי 114.
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 (2) אחרי סעיף 8 יבוא:
 ־תחילה ותחולה 9. מתן השירות המשפטי כאמור בתוספת יוחל בהדרגה, בהתאם
 הדרגתית לצווים שיקבע שר המשפטים: ההחלה יכול שתהיה לפי מקומות,
 אזורים או סוגי הליכים, ותושלם לא יאוחר מיום ז׳ באב התשס״ו

 (ו באוגוסט 2006).״:
 (3) אחרי סעיף 9 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 1. לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל״ז-1977,
 או עבירות נלוות, בבל הנוגע -

 (א) להליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-51952, וסעיף 3 לא
 יחול:

 (ב) להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור, וסעיף 3 לא
 יחול.״

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו ן י ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

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

 * םיח התשי״ב, עמ׳ 354.

 משה קצב
 נשיא המדינה

 חוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור (תיקון מס׳ 9), התשס״ג-2003*

 ו. בחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ׳ד-1964י(להלן - החוק העיקרי/ תיקון סעיף 8
 בסעיף 8(גץ2/ במקום ״1977״ יבוא ״1974, ואולם לתקופה שאחרי חודש אפריל 1974 ועד

 חודש אפריל 1977 תהיה ההצמדה בשיעור של 70% בלבד״.

 2. הוראות סעיף 8(גץ2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על פיצויים, כולם תחולה
 או חלקם, שטרם שולמו ערב תחילתו של חוק זה, או שתלוי ועומד לגביהם ביום כ״ה באייר

 התשס״ג (27 במאי 2003) הליך בבית משפט.

ו ה י ג ת ן נ י מ י נ ן ב ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר האוצר

ן י ל ב י ן ר ב ו א ה קצב ר ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • התקבל בכנסת ביוס כ״ט בתמוז התשס־ג(?2 ביולי 2003)-, הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הממשלה - י2, (מיום כיה באייר התשס־ג27 במאי 2003X עמ׳ 474.

 י סיח התשב-ד, עמי 122; התשנ־ה, עמ־ 107.
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 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 58), התשס״ג-2003*

 בפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), בסעיף 1, בהגדרה ״רשות הרישוי״ -
 (1) במקום ״עובד מדינה״ יבוא ״עובד ציבור״;

 (2) בסופה יבוא ״בהגדרה זו, ״עובד ציבור״ - עובד בשירות המדינה, קצין בצבא
 הגנה לישראל או מי שממלא תפקיד של קצין באמור, או קצין במשטרת ישראל״.

 בסעיף 25(א) לפקודה, אחרי פסקה (6) יבוא:
 ״(7) עבירות לפי חוק שירותי הובלה, התשנ״ז-997 ו2״.

 בסעיף 49 לפקודה, במקום ״ס5(ב)״ יבוא ״50״.
 בסעיף 50(א) לפקודה, בסופו יבוא ״אלא אם בן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים

.2 

.3 

.4 

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 25

 תיקון סעיף 49

 תיקון סעיף 50
 ומנימוקים שיירשמו, להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע״.

ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  א
 שר התחבורה

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

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

 משה קצב
 נשיא המדינה

 התקבל בכנסת ביום ב־ט בתמוז התשם־ג(29 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 3033, מיום ד׳ באב התשםיא(24 ביולי 2001/ עמ׳ 784.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; סיח התשס״ג, עמי 415.
 ם־ח התשנ״ז, עמ׳ 222.

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 63), התשס״ג-2003*

 תיקון סעיף 270 ו. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995' (להלן - החוק העיקרי),
 בסעיף 270, ההגדרה ״שירות חד־יומי״ - תימחק.

 תיקון סעיף 271 2. בסעיף 271 לחוק העיקרי -
 (ו) בסעיף קטן(א), המילים ״יותר מיום אחד בהתייצבות אחת״ - יימחקו;

 (2) סעיפים קטנים (ב) ו ־(ג) - בטלים.

 תחילה ותחולה 3. תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בתשרי התשם־ד (1 באוקטובר 2003) (להלן - יום
 התחילה) והוא יחול על תגמול המשתלם בעד שירות במילואים שבוצע ביום התחילה

 ולאחריו.

ב ל ר ו ן א ו ל ו ב  ז
 שר הרווחה

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

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

 משה קצב
 נשיא המדינה

̂ן  * התקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשסיג(29 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חו
 הממשלה - 39, מיום י״ד בתמוז התשם״ג(14 ביולי 2003/ ענו 524.

 י ם״ח התשנ״ה, עמ׳ 210; התשם־ג, עמי 458.

 538 ספר החוקים 1900, ח׳ באב התשס־ג, 8.2003.*



 חוק משק הגז הטבעי(תיקון), התשס״ג-2003*

 1. בחוק משק הגז הטבעי, התשס״ב-2002' (להלן - החוק העיקרי/ בסעיף 2, אחרי תיקון סעיף 27
 ההגדרה ״ועדת ערר׳ יבוא:

 ״״חברה ממשלתית״ - חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת,
 בהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות:״.

 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 4
^ לפני ״תאגיד״ יבוא ״תאגיד שבעל רישיון הולכה הוא בעל א ) ן ט  (1) בסעיף ק
 שליטה או בעל זיקה בו, למעט תאגיד שהשר התיר לו לעסוק במכר או בשיווק לפי

 הוראות סעיף קטן(ג1/ וכן״, ובמקום ״בפסקאות (1) ו־(2)״ יבוא ״בפסקה (2)״-,
 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(גו) ניתן רישיון חלוקה לפי הוראות סעיף ו1א, ומצאו השרים כי אין גורם
 מהמגזר הפרטי העוסק או המעוניין לעסוק במכר או בשיווק של גז טבעי
א^ ובלי לגרוע )  לצרכנים מסוימים, רשאי השר, על אף הוראות סעיף קטן
 משאר הוראות סעיף קטן(א), להתיר לבעל רישיון החלוקה או לתאגיד שבעל
 רישיון החלוקה הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו לעסוק במכר או בשיווק של גז
 טבעי לאותם צרכנים, אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ג/ בתנאים

 שיקבער
 3. בסעיף 8(ב) לחוק העיקרי, במקום פסקה (ו) יבוא: תיקון סעיף 8

 מ1) חברה ממשלתית:״.
 4. במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 9

 •ההליכים למתן 9. (א) על מתן רישיון הולכה יחולו הוראות סעיפים 2, 4 ו־5א לחוק
ה חובת המכרזים, התשנ״ב-21992, ותקנות חובת המכרזים, התשנ״ג-1993* כ ל י ז  י״״ייי ז
 (בסעיף זה - התקנות/ בשינויים המחויבים, בשינויים הנדרשים בנסיבות
 הענין שעליהם יחליטו השרים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכן

 בשינויים אלה:
 (ו) הסמכויות הנתונות לועדת המכרזים וועדת הפטור,
 כמשמעותן בתקנות, יהיו נתונות לועדת מכרזים בין־משרדית
 כמשמעותה בתקנות, ובלבד שתכלול מספר שווה של נציגים
 ממשרד האוצר וממשרד התשתיות הלאומיות (בסעיף זה -

 הועדה);
 (2) בלי לגרוע מסמכויותיה כאמור בפסקה(1), הועדה רשאית
 לקבוע את הליכי המכרז, לרבות עריכת מכרז סגור אף שלא
 מתקיימים התנאים לעריכתו בתקנות-, ואולם הועדה תקבע
 הליך של מכרז פומבי ככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות

 הענין.
 (ב) השר ייתן את הרישיון למי שעליו הוחלט בהתאם לסעיף

 קטן(א), ואם ניתן הרישיון על פי מכרז - בהתאם לתנאי המכרז.״

 התקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשם״ג(29 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הממשלה - 40מיום י־ד בתמוז התשס״ג , (14 ביולי 2003X עמי 526.

 ס״ח התשסיב, עמי 55 (187).
 ס־ח התשנ״ב, עמי 114.
 ק״ת החשנ־ג, עמי 826.
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 הוספת סעיף 1 1א 5. אחרי סעיף ו 1 לחוק העיקרי יבוא:
 •רישיון לחברה ו 1א. (א) על אף הוראות סעיף 8(בץ1/ מצאו השרים כי קיימים צרכים
 ממשלתית דחופים של משק האנרגיה, רשאי השר לתת רישיון לחברה ממשלתית^
 שתהיה מוסמכת לפעול רק לביצוע פעולות התואמות את מטרות חוק זה,
 ובלבד שרישיון הולכה יינתן לפי הוראות סעיף קטן זה רק לאחר שנוכח(•
 השרים כי הליך שנערך לפי הוראות סעיף 9 לא הביא לבחירת בעל רישיו^;
 חברה ממשלתית כאמור בסעיף קטן זה לא תהיה רשאית להקים מערכו!
 הולכה באמצעות מי שאינו רשאי להיות בעל רישיון בהתאם להוראות

 סעיף 8(ב) עד (ד), אלא באישור הממשלה.
 (ב) (1) על אף הוראות סעיף 8(בץ ו) ו־(דץ ו/ובלי לגרוע מהוראות
 סעיף קטן(א), רשאי השר לתת רישיון חלוקה לגבי רשת חלוקה
 מסוימת, לחברה שבעל רישיון הולכה שניתן לפי הוראות סעיף
 קטן (א) הוא בעל שליטה או בעל זיקה בה, ובלבד שמצאן
 השרים כי קיימים צרכים דחופים של משק האנרגיה, וכי אין
 גורם מהמגזר הפרטי המעוניין להקים את רשת החלוקה

 האמורה והעומד בדרישות שנקבעו לפי סעיף 11.
 (2) רישיון חלוקה לפי סעיף קטן זה יינתן בתנאים שיאפשר^
 את הפעלת רשת החלוקה בעתיד על ידי גורם מהמגזר הפרט*,
 שיהיה מעוניין להפעיל את רשת החלוקה האמורה ושיעמו1

 בדרישות שנקבעו לפי סעיף 11.
 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 8(בץ2) ו־(3/ «)

 ו־(דץ2).
 (ד) על רישיון שניתן לפי סעיף זה ועל בעל הרישיון יחולו, בכפוף
̂ו  להוראות סעיף זה, ההוראות לפי חוק זה כפי שהן חלות על רישיון מסו
 ועל בעליו, ולענין רישיון הולכה - ההוראות החלות על רישיון כאמו1־

 שניתן לפי סעיף 9 ועל בעליו.״

י ק צ י ר צחק פ ף י ס ו ן י ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר התשתיות •הלאומיות

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

 משה קצב
 נשיא המדינה

 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס׳ 30),
 התשם״ג-2003*

, אחרי סעיף 0|1  הוספת סעיף 10א ו. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-1951 י
 יבוא:

 •השתתפות 0וא. (א) חבר הכנסת או מי שהיה חבר הכנסת (בסעיף זה - חבך
 בהוצאות
̂־ משפטיות  בהוצאות הכנסת), זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בשל הליך משפטי בקש

 • התקבל בכנסת ביום אי באב התשס־ג (30 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - 23, מיום א׳ בתמוז התשם״ג ( 1 ביולי 2003), עמ׳ 92.

 י ס־ח התשי־א, עמי 228; התשם״ב, עמי 504.
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 למעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו כחבר הכנסת, הכל בהתאם
 לכללים שתקבע ועדת הכנסת (בסעיף זה - הכללים); הכללים יפורסמו

 ברשומות.
 (ב) החלטה בדבר השתתפות בהוצאות משפטיות של חבר הכנסת
 על פי הכללים, תתקבל על ידי ועדה ציבורית, על יסוד בקשה בכתב של

 חבר הכנסת.
 (ג) הועדה הציבורית תהיה בת שלושה חברים שימנה יושב ראש

 הכנסת, ואלה הם:
 (ו) שופט בדימום של בית המשפט העליון או בית המשפט

 המחוזי, והוא יהיה היושב ראש:
 (2) אדם שכיהן בתפקיד בכיר בכנסת-,

 (3) אדם בעל מעמד ציבורי וכישורים הולמים, שאינו קשור
 לאחת הסיעות בכנסת.

 (ד) הועדה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ונוהלי דיוניה, ככל
 שלא נקבעו בכללים.

 (ה) הכללים יחולו על חבר הכנסת גם לגבי הליך משפטי שהחל
 לפני תחילתו של חוק זה, ובלבד שההליך לא הסתיים לפני תחילת

 כהונתה של הכנסת החמש עשרה.״

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

ן י ל ב י ן ר ב ו א  משה קצב ר
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק הכניסה לישראל (תיקון מם׳ ו ד), התשס״ג-2003*

 ורישיונות ישיבה
 לעובד זר,

 והגבלת מתן
 אשרות ורישיונות

 חוזרים

 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952וי, אחרי סעיף 3 יבוא: הוספת סעיף 3א
 ״הארכת אשרות 3א. (א) על אף הוראות סעיף 3(2) רשאי שר הפנים להאריך רישיון
 לישיבת ביקור שניתן לעובד זר לתקופות שלא יעלו, יחד, על חמש שנים,
 ובלבד שתקופת ההארכה הראשונה לא תעלה על שנתיים ושכל אחת

 מתקופות ההארכה שלאחריה לא תעלה על שנה אחת.
 (ב) הוארך לפי הוראות סעיף קטן(א) רישיון לישיבת ביקור שניתן
 לעובד זר לשם העסקתו במתן טיפול סיעודי, לתקופה כוללת של חמש
 שנים (בסעיף קטן זה - תקופת ההארכה הכוללת/ רשאי שר הפנים
 להאריך את הרישיון לשם המשך העסקתו של העובד הזר במתן טיפול
 סיעודי לאותו מטופל, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בל אחת,
 בהתקיים התנאים המפורטים להלן, ובלבד שסך תקופות ההארכה

 הנוספות לפי סעיף קטן זה לא יעלה על שנתיים וחצי:

 התקבל בכנסת ביום א׳ באב התשס־ג(30 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הממשלה - 48, מיום כיג בתמוז התשם־ג(23 ביולי 2003), עמ׳ ו59.

 ס־ח התשי״ב, עמי 354; התשס־ג, עמי 189.
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 (1) העובד הזר הועסק במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל,
 ברציפות, במשך שלוש השנים שבתכוף לפני תום תקופת

 ההארכה הכוללת;
̂רנן  (2) עובד סוציאלי בעל כישורים כפי שקבע שר הפנים, 
 חוות דעת בדרך שקבע השר, כי הפסקת העסקתו של העובך
 הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קש)־ז

 במטופל.
 (ג) פקע תוקפו של רישיון לישיבת ביקור שניתן לעובד זר, ל»
 יינתנו לאותו עובד זר אשרה ורישיון חדשים לישיבת ביקור לפי הוראות
 סעיף 2(א^, לשם העסקתו בישראל, לתקופה המסתיימת לאחר תום חמ#
 שנים ושלושה חודשים מיום שניתנו לו אשרה ורישיון כאמור, לראשוני,
̂נ  ולגבי עובד זר שמתקיימות לגביו הוראות סעיף קטן(ב) - לאחר תום שב
 שנים ותשעה חודשים מהיום האמור, ולא יוארך לפי הוראות סעיף זד{,

 לתקופה המסתיימת כאמור, רישיון חדש לישיבת ביקור שניתן לו.
 (ד) בסעיף זה, יעובד זר״ - בהגדרתו בפרק ד׳ ז לחוק עובדים

 זרים.״

ז ר ו ן אברהם פ ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר הפנים

ן י ל ב י ן ר ב ו א  משה קצב ר
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה)(תיקון מס׳ 5),
 התשס״ג-2003*

 תיקון סעיף ג 1. בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ״ז-997וי, בסעיף 2(א), במקוק
 יעד תום הכנס השני של הכנסת בשנת 2003׳ יבוא ״עד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר
 2003)״, ובסופו יבוא ״יושב ראש הכנסת רשאי להאריך את תקופת ההארכה עד תום הכנס:
 הראשון של הכנסת בשנת 2004, ובלבד שהודיע על בך לרשות עד יום ו׳ בחשון התשסיד!

 (1 בנובמבר 2003); הודעה כאמור תפורסם ברשומות״.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה

ן י ל ב י ן ר ב ו א  משה קצב ר
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום א׳ באב התשם״ג (30 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - 23, מיום א׳ בתמוז התשס״ג (1 ביולי 2003), עמ׳ 93.

 ס״ח התשנ״ז, עמי 94׳, התשם־ב, עמי 328.
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