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 חוק ההגנה על חוסים, תשכ״ו-&196 *

 פדל! M' 1 פדשנומ
 הגדרות 1. כחוק זה —

« צ מ י שהחומה נ ו מ ס א פו , מאמץ, אפוטרו רג , לרבות הורה הו רה י לחוסה״ ~• הו  ״אחרא
: ן באותה שעה להשפעתו י שהחומה נתו ו בהשגחתו, 1K מ  במשמורתו א

 ״בית־משפט״ - בית־משפט שלום!

ו ג י ו זיקיה א י בשכלו א קו ו מי שמפאת נכות, לי ה א ו 14 שנ ן שלא מלאו ל  ״חוסה״ - קטי
 מסוגל לדאוג לצרכי חייו;

 ״מעוך׳ - כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ״ה->־.;»!! י,

. י הסעד, תשי״ח-1958 2 ת ו ר  ״פקיד סעד״ — כמשמעותו בחוק שי

ה מפני ניצול מ : ה  פדל! ה׳

ע בשלומו ו  2. אחראי לחוסה העושה אחד הדברים המנויים להלן בנסיבות העלולות לפג
 הגופני או הנפשי של החוסה, דינו - מאסר חודש אחד או קנס חמש מאות לירות:

ו מגיח שהחופה יימצא, עמו או בלעדיו, ברשות הרבים או במקום  (1) גורם א
ו הדי להסכ תשומת לב הציבור לעני ן שהאחראי ש ב , באופן שי ר בו  הפתוח לצי

, ובכלל זה קבלת נדבות; ו  מעונין ב
, עמו׳ או בלעדיו, בכל מקום שהוא, באופן מצא י  (2) גורם או מניח שהחיטה י
ש בו כדי להפעיל לחץ על אדם או מוסד לעשות מעשה או לחדול ממעשה, י  ש

 ובכלל זה לחץ לקבל ממנו חוסה לטיפול.

בר עבירה לפי סעיף 2, רשאי הוא  3. (א) היה קצין משטרה מבור שאדם פלוני עו
 לנקוט כל האמצעים הדרושים לדעתו להעברת החוסה למקום מגוריו, או, בהתייעצות עם

 פקיד סעד, למקום מתאים אחר.
 (ב) הועם״ חוסה למקום שהוא מחוץ לרשותו של האחראי לחוסה, לא יוחזק בו יותר

 משבוע ימים אלא באישור בית משפט.

ה ן&ל שלומו של חופה מ : ה ׳  פרק ג

 4. היה פקיד סעד סבור, בי שלומו הגופני או הנפשי של חוסה בגיר נפגע, או עלול
רך בהוראת בית־משפט, ש צו , ומי למניעת הסכנה י י ל ראו ו פ  להפגע, פגיעה חמורה מהעדר טי
 משום שאין החוסה או האחראי עליו מסכימים לטיפול הדרוש, רשאי הוא לפנות לבית־

 המשפט בבקשה לי תן הוראות לענין זה.

ת המשפט את פקיד הסעד ואת האחראי לחוסה י  5. הוגשה בקשה לפי סעיף 4, ישמע ב
 ואת החוסה אם הוא מסוגל להבין בעגין, ואם ראה טעט לבקשה, רשאי הוא ליתן כל הוראה

 הנראית לו דרושה לשמירת שלומו הגופני והנפשי של החומה.

t התיק ומרי הסגר פורפמו גה״ח 641, תש3״ה, m n ;(1966 18 היולי) נתקבל בכנפה ביוט א׳ באג תשכ״ו * 
 עמי 150.

 1 ם״ח 444, תשכ״ה, עמי 48.
 2 סייח 249, תשי״ח, עמי 103.

 גיצול

 העברת החוסר,
 מרשות האחראי לו

 העדר טיפול

 סמכות
 בית המשפט
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 סייג לכפיית
 טיפול

 העברת החומה
 מרשות האחראי לו

 שימי החלמות

 ערעור

 שמירת
 דמים אחרים

 הוצאה לפועל

 ממהויות לפי
 חוק הסעד

 עבירות ועוגשין

ל חוסה בגיר, אלא אם היה ו ש נ ו י בניגוד לרצ א ו ל רפ ו פ י ל ט ת המשפט ע רה בי ו  6. לא י
 החוסה לקוי בשכלו או שהוא מתנגד לטיפול מטעמים לא סבירים.

ל חוסה בגיר  7. ראה בית המשפט שאין דרך אחרת להבטיח שלומו הגופני או הנפשי ש
 אלא בהעברתו למעון או לבית־חולימ, יורה לעשות כן לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים
- ו ״ ט ש עשה לפי החוק לטיפול בחולי־נפש, ת  ובלבד שהעברה לבית חולים לחולי־נפש תי

.31955 

 8. הוראה שניתנה לפי הסעיפים 5 עד 7 רשאי בית המשפט בכל עת, לפי בקשת החוסה,
 האחראי לו, פקיד הסעד או כל אדם אחר שההוראה ניתנה לו, לשנותה, לקצר או להאריך

 תקפה, לחדשה או לבטלה.

י הסעיפים 5 עד 8 ניתנת לערעור לפני בית־משפט מחוזי, פ  9. החלטת בית המשפט ל
 והוא ידון בה בשופט אחד.

 10. הסמכויות הנתונות לבית־המשפט לפי חוק זה באות להוסיף על סמכויותיו לפי כל דין
 אחר ולא לגרוע מהן.

ת המשפט לפי פרק זה יוצאו לפועל על־ ידי פקיד סעד, אם לא הורה י  11. החלטות של ב
ת המשפט מל דרך אחרת! אולם לא ישתמש פקיד הסעד בכוח לביצוע החלטות בית־ י  ב

 המשפט, אלא באמצעות המשטרה.

 12. פקיד סעד הפועל לפי פרק זה רשאי להשתמש בסמכויות לפי סעיף 3 לחוק הסעד
 (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט״ו-55(!1י, אף שלא נצטווה על־ידי

 בית־המשפט.

 13. פקיד סעד שהגיעה אליו ידיעה אגב חקירה ישמרנה בסוד ולא יגלנה אלא במידה שיש
 צורך בכך לשם ביצוע חוק זה או חוק אחר והתקנות לפיהם.

 14. (א) המפריע לפקיד סעד או לכל אדם אחר שהוטלה עליו חובה לפי פרק זה למלא
 תפקידם, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות.

 (ב) מי שלא קיים הוראת בית המשפט לפי פרק זה, דינו - מאסר שלושה חדשים או
 קנס חמש מאות לירות, אולמ בית המשפט רשאי להחליט שלא ישא הנאשם בעונשו, כולו

ך התקופה שיקבע.  או מקצתו, אלא אם לא קיים החלטת בית המשפט תו

: כיצוע  פרק ד׳

 15, שר הסעד ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו, והוא ימנה לענין ביצוע ותקנות
 חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הסעד

ל ו כ ש  ל ו י א
 ראש הממשלה

ז ו ש ל י ד  ק
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

 3 ם״ח 187, תשט״ו, עמי 521.

 4 סייח 187, תשט״ו, עפ׳ 126.
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׳ 7)׳ תשכ״ו-966ו: * מס רה( ו דת התעב  חוק לתיקון פקו

 הוספת םעיף ״א .1. אחרי סעיף 27 לפקודת התעבורה! (להלן - הפקודה), יבוא:
 ו־27ב

ב 27א. (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה אלקטרונית כ  ״ציליט י
יי"יי- המופעלת מעל רמזור שבצומת, יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי צ  ב

 ראיה קבילה 1 י
 לגבי ~־

 (1) מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית
 הזיהוי של הרכב שבצילום:

 (2) מקום הימצא הרכב שבצומת בעת הצילום:

 (3) הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2) בניגוד
 לאות ״עמודי׳ שניתן לגביו ברמזור:

 (4) זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפסקה(2) כפי
 שצויין בצילום או על גביו, הכל כפי שייקבע בתקנות,

 ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הסרט שהוכנס
 למצלמה והוצא ממנה, וכי מרגע שהובא למצלמה עד שהוגש לבית המשפט

 לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

 (ב) שר המשפטים יקבע בתקנות —

 (1) אופן השמירה, האחזקה והטיפול במצלמות ובסרטים;

 (2) בדיקתן וקביעת תקינותן של מצלמות:

 (3) אופן הגשתם לבית המשפט של צילומים שנעשו כאמור
 בסעיף זה.

 (ג) בסעיף זה -

 ״צומת״ — השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים
 או יותר והמוגבל על ידי קווי שפת הכביש או אבני השפה

 של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה.

 חזקה ביבי 27ב. צולם רכב על ידי מצלמה בהיותו בצומת כאמור בסעיף 27א, רואים
נ את בעל הרכב או את האדם האחראי לרכב, כאילו הניע את הרכב לאותו כ ר , ל י ע ב ת י י י ח  א

 מקום, זולת אם הוכיח שהרכב היה אותה שעה ברשותו של אדם אחר,
 או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.״

 הוספת סעיף 6י:א 2. אחרי סעיף 36 לפקודה יבוא:

 ״פסילה לכל 36א. הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק
ז רשיון נהיגה, יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא: י י ש ר ׳ ת ד י ג י  י

 • נתקבל בכנסת ביום ב׳ באי תשב״ו(19 ביולי 1966); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהי׳ ה 674, תשה״ו, עמי 36.
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי 173; סייח תשב״ב, עמי 64,8; סייח תשכ״ד, עמי 78; תשב״ה, עמי 115,

.202 ,183 
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 אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש כפסק הדין, להורות
 כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסויים, או לגבי סוג מסויים של

 רכב.״

 3. תקפו של סעיף 1 הוא לשנה אחת מיום תחילתו של חוק זה. תקופת חוקו־

י ל י ל ל ג א ר ש ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר

ז ממלא מקום שר התחבורה ו ש ל י ד  ק
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

דת הנמלים(מס׳ 7)׳ תשכ״ו-1966 *  חוק לתיקון פקו

 1, בסעיף 13 א לפקודת הנמלים (להלן - הפקודה) *, אחרי סעיף קטן(2א) יבוא: תיקון סעיף 813
 ״(32:) הממונה על הנמלים יפרסם בשני עתונים יומיים עבריים
 בישראל הודעה על כוונתו למכור אניה מכוח סעיף זה, 14 יום לפחות
 לפני מועד המכירה: אולם באניה שלידיעת הממונה היא רשומה במדינת
 חוץ - תפורסם ההודעה בעתון יומי אחד באותה מדינה ובעתון יומי עברי

 אחד בישראל.

 (02 כדי להסיר ספק נאמר בזה שאניה הנמכרת על ידי הממונה על
 הנמלים מכוח מעיף זה תעמוד לקנין הקונה כשהיא נקיה מכל משכנתה,
 שעבוד ועיקול שהיו רובצים עליה ערב המכירה, ולאחד שכל ההוצאות
 שהוציא הממונה, בשימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה לגבי אותה אניד״
 ינוכו מדמי המכר, יחולו המשכנתה, השעבוד או העיקול על עודף דמי

 המכר״.

 2. בסעיף 17 (1) לפקודה - תיקון סעיף 17
 (1) בפסקה (טו), אחרי ״הממונה על הנמלים״ יבוא ״או כל רשות אחרת

 שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה״:
 (2) בפסקה (טז), אחרי ״הממונה על הנמלים״ יבוא ״או כל רשות אחרת

 שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה״.

י ל י ל ל ג א ר ש ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר

ז ממלא מקום שר התחבורה ו ש ל י ד  ק
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה

 * נתיןבל בכנסת ביום ב׳ באב תשנ״ו (19 ביולי 1966); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 657, תשכ״ה,
 עמי 249.

 י הוקי א״י, כרך בי, פרק קי״ד, עמי 1146; עייר תש״ט, עמי 50; טייח תשי״א, עמי 34, עמי 226; סייח תשי״ג,
 עמי 130; ם״ח תש״ך, עמי 85; מ״ח 448, תשצ״ה, עמי 92.
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 חוק שירות מילואים(תגמולים)(תיקון מס׳ 3)׳ תשכ״ו-&196 *

1 (להלן —  תיקון סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט-~1958 ונוסח משולט
 החוק העיקרי) --

 (1) במקום הגדרת ״עובד עצמאי״ יבוא:
 ״״עובד עצמאי״ — כמשמעותו בחוק הביטוח, למעט מי שנמנה עם סוג
 אנשים שהוצאו בתקנות, לאחר התייעצות עמ ועדת העבודה של

 הכנסת, מכלל עובדים עצמאיים,-
 (2) במקום הגדרת ״הכנסה״ יבוא:

 ״״הכנסה״ — ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח או מקדמות על פי חוק
 הביטוח והתקנות לפיו, ולעגין סעיפים 6 עד 12 גם —

 (0 הסכום שממנו היו מגיעים דמי ביטוח או מקדמות כאמור
 אילולא המקסימום הקבוע לתשלום דמי ביטוח:

 (2) סכום הקיצכה המגיע לפי חלק ג2 לחוק הביטוח והתקנות
 לפיו —

 הכל בכפוף למקסימום שנקבע על פי סעיף 10.״

ף 5 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי ־ , 8 ן ס ו ק י  ת

 (1) בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא:
 ״ובלבד שמי ששירת כאמור תקופה רצופה של 13 יום לפחות יהיה זכאי
 לתגמול לפי סעיף קטן זה החל מהיום הראשון של אותה תקופה רצופה.״;

 (2) אחדי סעיף קטן(ג) יבוא:
 ״(ד) לעגין סעיף זה, ״ילד״ - לרבות מאומץ.״

 3, בסעיף 6 לחוק העיקרי -
 (1) בפסקה(1), במקום ״הגמול שהעובד היה מקבל בעד החודש״ יבוא ״ההכנסה

 שהיתה לעובד בחודש״;
 (2) בפסקה (3), במקום ״שכר העבודה היומי הממוצע״ יבוא ״ההכנסה היומית

 הממוצעת״.

 תיקון סעיף ל 4. בסעיף 7 לחוק העיקרי במקום הדישה ופסקה (1) יבוא:

 ״ההמסה היומית 7. ההכנסה היומית הממוצעת לענין סעיף » היא הסכום היוצא מחילוק
 הממוצעת הכנסתו של העובד ברבע השנה שקדם לשירותו במילואים למספר תשעים,
 או מחילוק הכנסתו בחודש שקדם כאמור למספר שלושים, הכל לפי הסכום
 הגדול יותר: ואולם מי שעבד ברבע השגה שקדמה כאמור פחות מששים

 יום תהיה הכנסתו היומית הממונעת שווה לסכומ הגדול שבאלה:
 (1) הסכום היוצא מחילוק הכנסתו יחודש שקדם כאמור
 למספר שלושים, או הסכום היוצא מחילוק הכנסתו בשלושה
 חדשים שבחר לעצמו מתוך ששה החדשים שקדמו כאמור

 למספר תשעיט:״.

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ׳־ו (19 ביולי 1966); הצעת החוק ודברי הםבד פורסמו בחי ח 684, תשכ״ו,
 עמי 126.

 1 סייח תשי״ט, עמי 300; תש״ך, עמי 99, תשכ״ג, עמי 113.

 תיקון סעיף 6
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דתו היומי הממוצע חושב״ יבוא ״שהכנסתו תיקון סע>8  5. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום ״ששכר עבו
 היומית הממוצעת חושבה״.

 6. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא: תוספת סעיף 9א
 ״חישוב התגמול 9א. עובד הזכאי לתגמול גם כעובד עצמאי, לא יעלה סכום התגמול

 לעובד שהוא גט שישולם לו כעובד עצמאי על ההפרש שבין המקסימום שנקבע לעגין
י . סעיף 9 לבין סכום •התגמול המשתלם לו כעובד״. א מ צ י ע ג י  ע

 7. בסעיף 11 לחוק העיקרי, גסופו יבוא ״וכן בדבר חישוב התקופה של חודש או של תיקון סעיף 11
 רבע שנה לענין סעיפים 7 ד־8״.

 8. בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון סעיף 13
 ״(ג) שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות סוגי מקרים, שבהם ישולם
 התגמול לעובד במישרין מאת קרן ההשוואה המוקמת לפי סעיף 15 ולא

 כאמור בסעיף קטן(א).

 (ד) לעובד עצמאי ישולם התגמול המגיע לו לפי סעיף 3 על ידי
 קרן ההשוואה.״

 9. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף 19
 ״(א) מעביד חייר. לשלט לקרן ההשוואה 0.4 אחוזים מהכנסתו של
 כל עובד מעובדיו שאינה עולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי ביטוח.״

 10. בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(3) יבוא: תיקון סעיף 20

 ״(ג) על תשלום של עובד עצמאי לקרן ההשוואה יחולו הוראות
 סעיפים 51 ו־53 לחוק הביטוח, בשינויים המחוייבים לפי הענין.״

 11. בסעיף 25 לחוק העיקרי בסעיף קטן(ג), במקום ״סעיף 13 (ג)״ יבוא ״סעיפים קטנים תיקון סעיף 25
 (0 ו־(ד) לסעיף 13״.

 12. בסעיף 29 לחוק העיקרי, בסעיף קטן(ב), במקום ״לפי סעיף 25 (ב)״ יבוא ״לפי סעיף תיקון סעיף 29
 25(א)״.

 13. מי ששירת במילואים ערב תחילתו של חוק זה, ותקופת שירותו הרצופה, הן לפני הוראת מעבר
וה לפחות, יחולו לגביו הוראות סעיף 2 מיום תחילתה  התהילה כאמור והן לאחריה, היתה 15 י

 של אותה תקופה רצופה.

ן ו ל ל א א ג ל י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר העבודה

ש לרז י ד  ק
 יושב ראש הכנסת

 ממלא מקום נשיא המדינה
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ד אדמות מוכרות)׳ תשכ״ו״־1966 * בו רום(עי  חוק לתיקון תקנות שעת־חי

ת מוכרות), תש״ט—1948 !, בתקנה 21, במקום  ן. בתקנות־שעת־חירומ (עיבוד אדמו
 תקנת־משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הועדה בנושא
 הערעור רשאי לערער עליה לפני בית־המשפט המחוזי;
 לענין הגשת הערעור ובכל הנוגע להוצאה לפועל, דינן של
 החלטות הועדה כדין פסקי־דין של בית־משפט שלום במשפטים
 אזרחיים: שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות סדרי

״ . ו  דין בערעורים לפי תקנת־משנה ז

ם ג ג ת י י י ל ח ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר החקלאות

ז ו ש ל י ד  ק
 יושב ראש הכנסת

א המדינה שי  ממלא מקום נ

 * נתקבל בהנסת ביום ב׳ באב תשכ״ו (19 ביולי 1966); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בוז״ת 690, תשכ״ו
 עמי 111.

 י ע״ר תש״ט, תום׳ א׳ מס׳ 41, עמ׳ 95; ס״ח תשי״א, עמ׳ 26.

 62 טפר החוקים 480, י״א באנ: תשכ״ו, 28.7.1966
 המחיר 24 אגורות


