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 חוק לתיקון פקודת החברות (מסי 4) (אחריות נושאי משרה), התשנ׳יא-ו99ו*

ן - הפקודה) - להל ) -1983י ת [נוסח חדש], התשמ״ג  ביטול סעיפים 1. סעיפים 86, 89 ו־90 לפקודת החברו
 בטלים.

 תיקון סעיף,*יטו 2. במקום סעיף 96טו לפקודה יבוא:

 (ג) לא יהיו חברים בועדת הביקורת: יושב־ראש הדירקטוריון, המנהל
ל נושא משרה שהוא עובד  הכללי, מנהל העסקים הראשי, חשב, מזכיר או כ

״  בחברה.

 תיקון סעיף 96טז 3. בסעיף 96טז לפקודה -

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (3) יבוא:

ב הציבור להשמיע את ר ק  ״(4) לאשר, לאחר שניתנה הזדמנות לדירקטורים מ
 עמדתם:

ע רת בהתאם לקבו קו ת הטעונים אישור ועדת בי  (א) פעולה או התקשרו
 בפרק ד׳1:

 (ב) עיסקה שהחברה עומדת לערוך עם בעל עניו בה שהינה מהותית
ל של י  לחברה או שאינה בתנאי השוק או שאינה במהלך עסקיה הרג

 החברה.״

יעצות , במקום המלים ״שר האוצר״ יבוא ״שר המשפטים בהתי ( ב )  (2) בסעיף קטן
 עם שר האוצר״ ואחריו יבוא:

ת לענין ו ב ר  ״(ג) חבר ועדת ביקורת שיש לו עניו אישי בהחלטות הועדה, ל
 מתן אישורים כאמור בסעיף קטן(א)(4), לא יהיה נוכח ולא יצביע בישיבת

 96טו. (א) דירקטוריון חברה ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו.

ב ר ק  (ב) מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה, וכל הדירקטורים מ
 הציבור בחברה יהיו חברים בה.

 ״מינוי ועדת
 ביקורת

 הועדה.

 (ד) פעולה או עיסקה שלא אושרה כאמור בסעיף זה, או שנעשתה בחריגה
ל הענין, אלא אם כן אושרה ע  מהאישור, אין לה תוקף כלפי החברה וכלפי ב

 בידי האסיפה הכללית.״

 הוספת פרק ד׳1 4. אחרי סעיף 96כג לפקודה יבוא:

ת נושאי משרה ו  ״פרי! ד׳1 - אחרי

 סימן א׳ - הגדרות
 הגדרות 96כד. בפרק זה -

 יבעל עניך׳ - כהגדרתו בסעיף 96א!

 •ועדת ביקורת״ - כמשמעותה בסעיף 96טו:

 נתקבל בכנסת ביום ד בניסן התשנ״א (19 במרט 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1981 מיום ט״ז
 באדר התש״ן (13 במרס 1990), עמי 138.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 764; ם״ח התשמ״ז,עמ׳ 6 ועמי 72; התשמ״ט, עמי 47.
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 ״מסמכי יסוד״ - תזכיר ותקנון של חברה;

 ״נושא משרה״ - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל
 כללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, וכל ממלא

 תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה!

ל ל נושא המשרה או עניניו ש בו ש ת ענין אישי של קרו  ״ענין אישי״ - לרבו
בו הם בעלי עניו;  תאגיד אחר שבו נושא המשרה או קרו

י מעשה• או מחדל;  ״פעולה״ -

; 2  ״פקודת הנזיקין״ - פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

ב״ - בן זוג, אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו  ״קרו
 של כל אחד מאלה.

 סימן ב׳ - חובת זהירות

 חובת זהירות 96כה. (א) נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות כאמור בסעיפים 35
 ו־36 לפקודת הנזיקין.

בת זהירות של א) כדי למנוע קיומה של חו )  (ב) אין באמור בסעיף קטן
 נושא משרה כלפי אדם אחר.

, ר ת 96כו. נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סבי י י י ה י י ע צ מ  א

 ורמת מיומנות י
בות הענין, בכלל זה ינקוט, בשים לב לנסי  באותה עמדה ובאותן נסיבות, ו
 באמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת
לקבלת כל מידע אחר  לאישורו או של פעולה הנעשית על ידו •בתוקף תפקידו, ו

 שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור.

 סימן ג׳ - חובת אמונים

ם לב ויפעל  חובת אמונים 96כז. (א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברוז, ינהג בתו
 לטובתה, ובכלל זה -

 (1) יימנע מכל'פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו
 בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים;

ת עם עסקי החברה: ו ר ח  (2) יימנע מכל פעולה שיש בה משום ת

ג ת של החברה במטרה להשי  (3) יימנע מניצול הזדמנות עסקי
בת הנאה לעצמו או לאחר:  טו

יניה,  (4) יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענ
 שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

ל בת אמונים ש א) כדי למנוע קיומה של חו )  (ב) אין באמור בסעיף קטן
 נושא משרה כלפי אדם אחר.

ע בסעיף 96לג וסעיף 96לו, פעולה  אישור פעולות 96כח. חברה רשאית לאשר, בהתאם לקבו
 מהפעולות המנויות בסעיף 96כז(א) ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 10 עמ׳ 266.
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 (1) נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן
בת החברה:  פוגעות בטו

ר לפני המועד לדיון  (2) נושא המשרה גילה לחברה זמן הבי
 באישור, את מהות ענינו האישי בפעולה וכל עובדה או מסמך

 מהותיים.

 סימן ד׳ - ענין אישי בהתקשרויות החברה

 96כט. נושא משרה היודע שיש לו, במישרין או בעקיפין, ענין אישי בעסקה
 קיימת או מוצעת של החברה עם אדם אחר, יגלה לחברה את מהות ענינו
 האישי, וכן כל עובדה או מסמך מהותיים, ללא דיחוי ולא יאוחר מאשר בישיבת
ת של החברה בעסקה: היה נה שאלת ההתקשרו  הדירקטוריון שבה נדונה לראשו
ל ענין אישי  נושא המשרה לבעל ענין אישי לאחר מכן, או שנודע לו על קיומו ש
 לאחר מועד זה, יגלה אותו ללא דיחוי, ולא יאוחר מאשר בישיבת הדירקטוריון

 הראשונה שלאחר המועד שבו נעשה לבעל ענין אישי כאמור.

ר בעסקה עם אדם אחר שבה יש לנושא משרה ש ק ת ה  96ל. חברה רשאית ל
ה עם אחר), ר ב ח ת ה ו ר ש ק ת (להלן - ה ן פי  בחברה ענין אישי, במישרין או בעקי
 ובלבד שנושא המשרה גילה לחברה את מהות ענינו האישי כאמור בסעיף 96כט
ת אינה ו ר ש ק ת ה  והחברה אישרה בהתאם לקבוע בסעיף 96לג וסעיף 96לו כי ה

בת החברה. געת בטו  פו

 96לא. (א) נושא משרה רשאי להתקשר עם החברה בעסקה שיש לו בה ענין
, ת נושא משרה עם החברה) ו ן - התקשר ל ה ל ) ן י פ י ק ע  אישי, במישרין או ב
ל ת כ ו ב ר ת את ענינו האישי, ל ר לפני ההתקשרו  ובלבד שגילה לחברה זמן סבי

ת.  עובדה או מסמך מהותיים, והחברה אישרה את ההתקשרו

ע בסעיפים 96לג, 96לד ו־96לו,  (ב) חברה רשאית לאשר בהתאם לקבו
ם לב תה עם נושא המשרה ובלבד שנושא המשרה פועל בתו  את התקשרו

בת החברה. געת בטו ת אינה פו  וההתקשרו

קף כלפי החברה וכלפי ת נושא משרה עם החברה לא יהא תו  96לב. להתקשרו
 נושא המשרה בכל אחד מאלה:

 (1) נושא המשרה לא גילה את ענינו האישי כאמור בסעיף 96לא

 (א):

ע בסעיף ת כקבו  (2) לא נתקיימו התנאים לאישור ההתקשרו
 96לא (ב);

ע בסעיפים 96לג, 96לד ת לא אושרה בהתאם לקבו  (3) ההתקשרו
, או שנפל בהליך האישור פגם מהותי אחר: ו  ד96ל

ת נעשתה בחריגה מן האישור שניתן.  (4) ההתקשרו

ף ר בסעי  96לג. (א) רשאים ליתן אישור לפעולה של נושא משרה כאמו
ת ו ר ש ק ת ה ת החברה עם אדם אחר כאמור בסעיף 96ל או ל  96כח, או להתקשרו
רת והדירקטוריון קו  נושא משרה עם החברה כאמור בסעיף 96לא, - ועדת הבי
 כאחד: הדירקטוריון ידון באישור רק אם ניתן אישורה של ועדת הביקורת.

 ענין אישי
 בהתקשרות חברה

 התקשרות
 החברה עם אחר

 התקשרות נושא
 משרה עם החברה

 התקשרות חסרת
 תוקף

 דרכי אישור
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רת,  (ב) היה נושא המשרה דירקטור ולא קיימת בחברה ועדת ביקו
ת כאמור ב0עיף קטן (א) גם אישור האסיפה  טעונה הפעולה או ההתקשרו

 הכללית.

רת ענין קו ב חברי ועדת הבי ב חברי הדירקטוריון או לרו  (ג) היה לרו
ת כאמור בסעיף קטן (א) טעונה הפעולה או  אישי בפעולה או בהתקשרו

ת גם אישור האסיפה הכללית.  ההתקשרו

נתו טעונה ת דירקטור עם החברה בענין תנאי כהו  96לד. (א) התקשרו
רת והדירקטוריון, ובלבד שהדירקטוריון ידון באישור קו  אישורם של ועדת הבי
ל ידם, טעונה  רק אם ניתן אישורה של ועדת הביקורת: ניתן האישור ע

ת גם אישור האסיפה הכללית.  ההתקשרו

ת נושא משרה שאינו דירקטור עם החברה בענין תנאי  (ב) התקשרו
, ת ו ו ענין אישי בהתקשר ב חברי  העסקתו טעונה אישור הדירקטוריון: היה לרו

 תאשר אותה גם האסיפה הכללית.

 96לה. (א) נושא משרה שענינו מובא לאישור, לא יהיה נוכח ולא יצביע
ע בסעיפים ות בהתאם לקבו י  בדיונים בענין אישור פעולות או אישור התקשרו
 96לג ו־96לד: נכח או הצביע בדיון, לא יהיה תוקף לאישור שניתן לפעולה או

ת כאמור.  להתקשרו

ת ) לא יחול על דיון המתקיים באסיפה כללי א ) ן ט  (ב) האמור בסעיף ק
ת של נושא משרה שהינו גם בעל מניות  בעניו אישור פעולה או התקשרו

 בחברה.

 96לו. החזיק נושא משרה בחברה כהגדרתה בסעיף 96א, בעשרים וחמישה
 אחוזים או יותר מאמצעי שליטה בחברה, טעונים אישור הפעולה או
וסף על האמור בהם גם אישור ת כאמור בסעיפים 96לג ו־96לד בנ  ההתקשרו
 האסיפה הכללית ובלבד שהחלטת האסיפה הכללית על מתן אישור לפעולה או
ב בעלי המניות בהצבעה במנין קולות: ל בהסכמת רו ב ק ת ת כאמור ת  להתקשרו
 במנין קולות הרוב ייכללו לפחות מחצית מקולות בעלי המניות שאינם בעלי

ת כאמור.  ענין אישי בפעולה או בהתקשרו

ירות י  לענין סעיף זה, ״החזקה״ ו״אמצעי שליטה״ - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק נ
. 3  ערך, התשכ״ח-1968״

 אישור תנאי
 כהונה והעסקה

 הימנעות
 נושא משרה

 אישור מיוחד

 פימן ה׳ - תרופות

 96לז. (א) על הפרת חובת אמונים של נושא משרה יחולו הדינים החלים על
 הפרת חוזה, בשינויים המחוייבים.

, רואים נושא משרה ( א ) ן ט  (ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ק
תו עם החברה. ו  שהפר חובת אמונים כלפי החברה כמי שהפר את התקשר

 96לח. בנוסף לאמור בסעיף 96לז, רשאית חברה לבטל פעולה שעשה נושא
בת האמונים  משרה בשם החברה כלפי אדם אחר, אם אותו אדם ידע על הפרת חו
ע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים  של נושא המשרה, וכן רשאית היא לתבו

 לה מנושא המשרה, אף ללא ביטולה.

 ביטול פעולות

 3 ס״ח התשנ״ח, עמי 234.
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 ביטול התקשרויות 96לט. (א) חברה רשאית לבטל את התקשרותה עם אחר וכן רשאית היא
גרם לה אף ללא ביטולה, אם אותו אדם ידע ל הנזק שנ ש ע ממנו פיצויים ב ה לתבו ר ב ח  ה

, וידע או היה עליו לדעת על ת  על ענינו האישי של נושא המשרה בהתקשרו
ת בהתאם לקבוע בסעיפים 96לג ו־96לו.  העדר אישור להתקשרו

ע מנושא משרה שלא גילה לה את ענינו האישי  (ב) חברה רשאית לתבו
ת החברה עם אחר בהתאם לקבוע בסעיף 96ל, פיצויים בשל הנזק  בהתקשרו
גרם ל הנזק שנ ש ע פיצויים מנושא המשרה ב גרם לה, וכן רשאית היא לתבו  שנ
 לה אף ללא ביטולה, זולת אם נושא המשרה לא ידע ולא היה עליו לדעת על

ת.  קיום ענין אישי בהתקשרו

ד פ י ש  סימן ו׳ - ביטוח ו

 96מ. (א) חברה אינה רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת
 חובת זהירות והפרת חובת אמונים כלפיה.

תו  (ב) חברה רשאית לבטח את אחריותו של נושא משרה בה, או לשפו
 בהתאם לקבוע בפרק זה בלבד.

 96מא. (א) חברה רשאית לכלול במסמכי היסוד שלה הוראה המתירה לה
ר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל ש ק ת ה  ל

 אחת מאלה:

 (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר:

ם בת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתו  (2) הפרת חו
בת החברה! ר להניח שהפעולה לא• תפגע בטו  לב והיה לו יסוד סבי

ל פעולה ש  (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ב
 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

ל במסמכי היסוד שלה הוראה המתירה לה לשפות  96מב. חברה רשאית לכלו
 נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

 (1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין,
ת פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית ו ב ר  ל
 משפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה!

ת שכר טרחת עורך דין, ו ב ר ת, ל  (2) הוצאות התדיינות סבירו
 שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך
 שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום
קף היותו נושא  פלילי שממנו זוכה, והכל בשל פעולה שעשה בתו

 משרה בחברה.

נתן  96מג. (א) החלטה בדבר שיפוי נושא המשרה ובדבר שיעור השיפוי תי
 בידי ועדת הביקורת! אישרה ועדת הביקורת את השיפוי וקבעה את שיעורו,

 טעונה החלטתה אישור הדירקטוריון.

ות גם אישור האסיפה נ , טעו  (ב) החלטות שאושרו כאמור בסעיף קטן(א)
 הכללית במקרים האלה:

רת ענין קו ב חברי ועדת הבי ב חברי הדירקטוריון או לרו  (1) לרו
 אישי בהחלטה.

 סיוג סמכות
 החברה

 ביטוח אחריות

 החלטה בדבר
 שיפוי
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 (2) לא קיימת בחברה ועדת ביקורת:

 (3) בנושא המשרה המבקש שיפוי מתקיים האמור בסעיף 96לו,
ע באותו  ובלבד שהחלטות האסיפה הכללית יתקבלו בהתאם לקבו

 סעיף.

קף להוראה  96מד. על אף האמור בסעיפים 96מא עד 96מג, לא יהא תו
 המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה או
ת כספית שהוטלה עליו,  להוראה או להחלטה המתירה לחברה לשפותו בשל חבו

 בשל אחד מאלה:

בת אמונים, למעט כאמור בסעיף 96מא(2):  (1) הפרת חו

ות  (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה במתכוון או מתוך אי אכפתי
בות ההפרה או לתוצאותיה;  לנסי

 (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין:

ס או כופר שהוטל עליו בשל עבירה.  (4) קנ

ל בהם ות את מסמכי היסוד שלה כדי לכלו  96מה. (א) חברה רשאית לשנ
 הוראה כאמור בסיף 96מא.

ל בהם הוראות ות את מסמכי היסוד שלה כדי לכלו  (ב) חברה רשאי לשנ
ה באסיפות ל ב ק ת נ  כאמור בסעיף 96מב! שינוי כאמור טעון החלטה מיוחדת ש
 נפרדות של בעלי מניות לסוגיהן: על כינוסן של אסיפות כאמור יחולו הוראות
 התקנון, ובלבד שהמנין החוקי בכל אחת מהן יהיה שליש לפחות מבעלי המניות

 שהונפקו מאותו סוג.

ת על האמור בפרק זה. ו  96מו. (א) אין להתנ

 (ב) לא יהיה תוקף להוראה במסמכי היסוד של חברה או בחוזה או בכל
 דרך אחרת, המתנה על האמור בפרק זה, במישרין או בעקיפין.

ל נושא  (ג) אין בהוראות סימנים ב׳ עד ה׳ כדי לגרוע מכל דין אחר המגבי
ות החברה. י  משרה מלהיות בעל ענין בהתקשרו

ת על אלה (בסעיף זה, ״החלטות  96מז. (א) חברה תודיע לרשם החברו
 החברה״):

 (1) החלטה המאשרת פעולה בתום לב של נושא משרה, שיש בה
 משום הפרת חובת אמונים לפי הוראות סעיף 96כח:

ת החברה עם אדם אחר שבה יש  (2) החלטה המאשרת התקשרו
 לנושא משרה ענין אישי, במישרין או בעקיפין, לפי הוראות סעיף

 96ל;

ת החברה עם נושא משרה בעסקה  (3) החלטה המאשרת התקשרו
 שיש לו בה עניין אישי, במישרין או בעקיפין, לפי הוראות סעיף

 96לא;

 (4) החלטה על שיפוי נושא משרה לפי הוראות סעיף 96מג.

 (ב) חברה כמשמעותה בסעיף 96א, תודיע על החלטות החברה לפי
 הוראות סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ׳׳ח-1968, והוראות סעיף 38 לחוק

 האמור יחולו לעניו הודעות על החלטות החברה, בשינויים המחוייבים.

 הוראות חסרות
 תוקף

 שינוי מסמכי
 יסוד

 אי התניה
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- ה ״ ל ש ת  (ג) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, ה
 41975, תודיע על החלטות החברה בהתאם לקבוע בסעיף 34(א)(3) לחוק

ת הממשלתיות, התשל״ה-1975, לענין פרוטוקולים.״.  החברו

 5. הסדרים או הוראות אחרים לענין ביטוח או שיפוי של נושא משרה בחברה שנעשו לפני
 תחילתו של חוק זה, בין במסמכי היסוד של החברה ובין בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין,

 יעמדו כתקפם עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991).

 הוראות מעבר

ר ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

י ק ם נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 ס״ח התשל״ה, עמי 158.

 חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-ו99ז*

 1. בחוק זה -

ת משפט״ - בית משפט השלום או ביח משפט מחוזי!  ״בי

ת ידוע בציבור! ו ב ר  ״בן זוג״ - ל

, והוא אחד מאלה:  ״בן משפחה״ - לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר

ב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח  (1) בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, ס
 או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית!

, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע,  (2) מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו
רר עם מי שאחראי עליו כאמור! ו  המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתג

 ״חסר ישע״ - כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, התשל״ז־1977'!

. 2  ״קטין״ - כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאופטרופסות, התשכ״ב-1962

 ״פקיד סעד״ - מי שמונה לכך על פי דין.

ת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או ת  2. (א) בית המשפט רשאי ל
 לקבוע להם תנאים (להלן - צו הגנה):

רר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים ו  (1) להיכנס לדירה בה מתג
 מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה!

בכל מקום!  (2) להטריד את בן משפחתו בכל דרך ו

 (3) לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן
, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכם!  משפחתו

 (4) לשאת או להחזיק נשק.

 נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשנ״א (19 במרס 1991)•• הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2002, מיום ט׳
 בתמוז התש״ן (2 ביולי 1990), עמי 232.

 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
 סייח התשכ״ב, עמי 120.

 צו הגנה
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 בקשה למתן
 צו הגנה

 והתנאים לנתינתו

 סדרי דין

 תקופת תוקף

 תסקיר

ת טובה, או כל ו הג בה הן לקיומו והן להתנ  (ב) צו הגנה יכול שיכיל גם דרישה לערו
ו של בן משפחה, ויכול שיכיל נ  הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחו

 גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.

ת חילוטה, יפורטו בצו ההגנה.  (ג) תנאי הערובה כאמור בסעיף קטן (ב), לרבו

ל כך על־ידי בית  (ד) ניתן צו הגנה הכולל איסור על פי סעיף קטן(א)(4), תימסר הודעה ע
. 3  המשפט לפקיד רישוי כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש״ט-1949

ת  (ה) ניתן צו הגנה הכולל איסור כאמור בסעיף קטן(א)(4) והמחוייב בצו הוא איש רשו
 בטחון, רשאי בית המשפט לקבוע בצו תנאים לפיהם רשאי אותו אדם לשאת או להחזיק נשק
וגעת לענין ת הבטחון הנ  לצורך מילוי תפקידו! הודעה על צו כאמור תימסר בידי בית המשפט לרשו
ת בטחון״ - מי  וזאת תעשה את הסידורים הנדרשים שיבטיחו קיום הצו: לענין סעיף זה, ״איש רשו
 שנמנה עם משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או שירות הבטחון הכללי או מי שהוא חייל

. 4  כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955

ת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, או פקיד סעד שהתמנה על פי חוק ש ק ב  3. ל
ת צו הגנה מפני אדם אם ראה 1*י ת , רשאי בית המשפט ל 5 ׳ך-1960  הנוער (טיפול והשגחה), התש׳

 נתקיים אחד מאלה:

רת מין:  (1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבי

ר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן ת בסיס סבי תנ ו תו נ  (2) התנהגו
רת מין!  משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבי

רת מין״ - עבירה לפי סימן ה׳ בפרק י׳ לחוק העונשין, התשל״ז-1977.  לענין סעיף זה, ״עבי

ת צו הגנה במעמד צד אחד: ניתן צו במעמד צד אחד יתקיים ת  4. (א) בית המשפט רשאי ל
וכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.  הדיון בנ

 (ב) נקבע דיון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להאריך את תקפו של הצו
 כאמור בסעיף 5, לבטלו או להכניס בו שינויים, אף אס מי שמחוייב בצו לא התייצב לדיון.

 5. תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים: בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של
 הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים.

ב ת כ ר ב י ק ס  6. לצורך הליך על פי סעיף 4 (ב) רשאי בית המשפט לצוות על פקיד סעד להכין ת
י קטינים, חולי נפש נ י  בכל דבר הקשור למתן צו הגנה, והוראות חוק הסעד (סדרי דין בענ
ש לגבי ק ב ת ר נ , אף אם התסקי , יחולו בשינויים המחוייבים על הכנתו 6  ונעדרים), התשט״ו-1955

ל בחוק האמור.  מי שאינו כלו

 7. (א) הוגשה בקשה לבית המשפט בשל הפרת צו הגנה או נעצר אדם כאמור בסעיף קטן
. 7  (ב), ידון בית המשפט בבקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט

לל איסור לפי סעיף 2(א)(1), רשאי  (ב) הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו הגנה הכו
ר צ ע מ ) י ל י ל פ  שוטר לעצור את המפר: על מעצרו יחולו הוראות סעיף 16(ב) לפקודת סדר הדין ה

. 8  וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 ג סייח התש״ט, עמי 143.

 4 ס״ח התשט״ו, עמי 171.

 5 ס״ח התש״ד, עמי 52.

 6 ס׳׳ח התשט״ו, עמי 126.

 7 רווקי א״י כרך א/ פרק כ״ג, עמ׳ 332.

וסח חדש 12, עמי 284. נת ישראל, נ  8 דיני מדי
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ל ל קיומו או ע  (ג) לא תהיה זו הגנה טובה למי שהפר צו הגנה שבני משפחתו לא עמדו ע
 הפעלת הוראות החוק בשל הפרתו.

נוסח חדש], ות [  8. בהליך על פי חוק זה לא יחולו הוראות סעיפים 3 ו־4 לפקודת הראי
. 9  התשל״א-1971

 9. כתבי בית־דין וצווים על פי חוק זה יומצאו על ידי פקיד בית המשפט, או על ידי מי שהוסמך
ב בידי בית המשפט או מנהל בחי המשפט: ואולם לא יוסמך לכך בן משפחתו של צד בהליך או ת כ  ב

 כל אדם מטעמו, למעט עורך דינו אם זה הסכים לכך.

ת סעד בענין, ת ל  10. בהליך על פי חוק זה לא תישמע טענה כי בית המשפט מנוע מלדון או מ
ר בהליך אחר או מחמת שבן משפחה היתנה על זכותו על פי חוק זה או מחמת ר ב ת  מחמת שהוא מ

 סיבה אחרת.

ית, רשאי הוא להטיל על מי  11. דחה בית המשפט בקשה למתן צו הגנה וקבע כי היא קנטרנ
 שביקש צו הגנה את אלה או חלק מהם:

 (1) הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע, בשיעור שיימצא לנכון:

 (2) פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

 12. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ת בכל הנוגע לביצועו. ו נ  13. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תק

 14. בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960, אחרי סעיף 3 יבוא:

ת צו ת  ׳׳צו הגנה 3א. בית המשפט הדן בענינו של קטין רשאי, אם ראה צורך בכך, ל
 הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ״א-1991״.

, יבוא ׳׳כן , בסעיף 44 בסופו  15. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-°1982'
 רשאי בית המשפט לתת צו הגנה כאמור בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ׳׳א-1991.״

 16. תחילתו של חוק זה תשעים ימים מיום פרסומו.

 דיני ראיות

 דרכי המצאה

 הוצאות ופיצויים
 בפניית סרק

 שמירת דינים

 ביצוע ותקנות

 תיקון חוק
 הנוער (טיפול

 והשגחה)

 תיקון חוק
 סדר הדין

 הפלילי
 תחילה

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

י ק ס נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 9 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 118, עמ׳ 421.

1 ם״ח התשמ״ב, עמי 43. 0 

 חוק ההתגוננות האזותית (תיקון מסי 6), החשנ״א-ו99ו*

ות האזרחית, התשי״א-1951' (להלן - החוק העיקרי), נ נ ו 1 1. בסעיף 13(ז) (3) לחוק ההתג ף 3 י ע  תיקון ס
 במקום ״סעיף 15(ג)״ יבוא ״סעיף 15(ו)״.

 תיקון כותרת 2. במקום הכותרת של הפרק הששי יבוא:

 • נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשנ״א(19 במרס 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2033, מיום כ׳׳ז
 בשבט התשנ׳׳א (11 בפברואר 1991), עמי 131.

 י סייח התשי״א, עמי 78; התשכ״ב, עמי 126: התשכ׳׳ט, עמי 156; התש״ל, עמי 130: התשל״ה, עמ׳ 220: התשל״ו, עמי 194.
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ים״ כנ  ״פרק ששי: חמרים מסו

 3. בסעיף 22א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 22א

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא: ״הכרזה על חמרים מסוכנים״:

 (2) במקום ״חומר רעיל״ יבוא ״חומר מסוכן״.

 4. בסעיף 22ב לחוק העיקרי - תיקון סעיף 22ב

ל״ יבוא ״חמרים  (1) בכל מקום בו, במקום ״המרים רעילים״ או ״חומר רעי
 מסוכנים״ או ״חומר מסוכן״ לפי הענין!

 (2) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) דרכי ההחסנה של חמרים מסוכנים״.

 5. בסעיף 22ג לחוק העיקרי, במקום ״החומר הרעיל״ יבוא ״החומר המסוכן״ ובמקום תיקון סעיף 22ג
 ״בחומר הרעיל״ יבוא ״בחומר המסוכן״.

 6. בסעיף 22ד לחוק העיקרי, במקום ״תמרים רעילים״ יבוא ״חמרים מסוכנים״. תיקון סעיף 22ד

 7. אחרי סעיף 22ד לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 22ד1

 ״שמירת דינים 22ד1. סמכויות לפי פרק זה אינן גורעות מהוראות כל דין שעניינן רישוי
 ופיקוח על המרים מסוכנים.״

 8. בסעיף 27(ג) לחוק העיקרי, במקום פסקה (8) יבוא: תיקון סעיף 27

 ״(8) דרכי ההחסנה של חמרים מסוכנים.״

ס נ ר ה א ש ר מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר הבטחון

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
סת  נשיא המדינה יושב ראש הכנ

ו99ו*  חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא־הגנה לישדאל (תיקון), התשנ״א-

, בסופו יבוא: תיקו,  1. בסעיף 40 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא־הגנה לישראל, התשמ״ז-1987'

 ״(ה) דרישה של מפקד מוסמך לפי סעיף 4 וכן צו של מפקד מוסמך לפי סעיף 6 או לפי
ו צו לפי סעיף 8, ייחתמו בידי המפקד ת צו שניתן בעת שעומד בתקפ  סעיף 7, לרבו
 המוסמך: ואולם מפקד מוסמך כאמור רשאי להסמיך חייל בדרגת רב־סמל לפחות,
 לחתום בשמו על דרישה או צו לגבי אדם מסויים או לגבי ציוד מסויים, אם מתן

 • נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשנ״א (19 במרס 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1991, מיום י״ג
 באייר התש״ן (8 במאי 1990), עמ׳ 191.

 י ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 56 (128).
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 הדרישה או הצו היו על פי הוראתו! דרישה או צו כאמור יהיו בציון השם והדרגה של
 המפקד המוסמך ושל החייל החותם.״

ס נ ר ה א ש ר מ י מ ק ש ח צ  י
ר הבטחון  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
סת  נשיא המדינה יושב ראש הכנ

ו99ז* ן מס׳ 2), התשנ״א- קו (תי  חוק שידות המדינה (גמלאות)(הודאת שעה)

- ( ק ו ח ה - ן ל ה ל ) ' 1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ה , ( ה ע (הוראת ש ת) גמלאו ה( נ ף , 1. בסעיף 1 לחוק שירות המדי , ע ן ס ו ק י  ת

ספת לצד ב בתו  (1) בפסקה (1), במקום ״חודש אוגוסט 1989״ יבוא ״החודש הנקו
 כל אחד מן הדירוגים המפורטים בה (להלן - החודש הקובע)״!

 (2) בפסקה (2), במקום ״יום ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט 1989)״ יבוא ״היום^
 האחרון בחודש הקובע״, ובמקום ״חודש אוגוסט 1989:״ יבוא ״החודש הקובע״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק, במקום ״עד חודש אוגוסט 1989״ יבוא ״עד החודש הקובע״.

 החלפת התוספת 3. במקום התוספת לחוק יבוא:

 "התוספת
 (סעיף 1)

 הדירוג החודש הקובע הדירוג החודש הקובע

ר 1990 א ו ר ב ובמבר 1989 דירוג המרפאים בעיסוק פ  הדירוג האחיד נ

 דירוג המח״ר ינואר 1990 דירוג העתונאים ינואר 1990

 דירוג המהנדסים ינואר 1990 דירוג האחים והאחיות ינואר 1990

 דירוג ההנדסאים דירוג הביוכימאים

אר 1990  והטכנאים ינואר 1990 והמיקרוביולוגים פברו

אר 1990 דירוג טכנאי הרנטגן ינואר 1990  דירוג המשפטנים פברו

ר 1990 א ו ר ב  דירוג הפרקליטים פברואר 1990 דירוג הפארא־רפואיים פ

ר 1989 ב מ ב ו  דירוג הרוקחים ינואר 1990 דירוג המקצ״טים נ

ר 1990״ א ו ר ב  דירוג הפיזיותרפיסטים פברואר 1990 דירוג המפקחים הימיים פ

 תחילה 4. תחילתו של חוק זה ביום א׳ באלול התשמ״ט (1 בספטמבר 1989).

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

י ק ס נ ל י ב ש  ד
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן התשנ״א (19 במרס 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2038, מיום ה׳
 באדר התשנ״א (19 בפברואר 1991), עמ׳ 155.

 ם״ח התשמ״ט, עמי 14 ועמי 99.
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