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 חוקייסוד: הכנסת (תיקון מס׳ 13)•

 תיקון סעיף 21 1. האמור בסעיף 21 לחוק־יסוד: הכנסתי, יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) בתקנון ניתן לקבוע הוראות בדבר סמכותן של הועדות לזמן נושא משרה או ממלא
 תפקיד בשירות המדינה, ברשות מקומית, במועצה דתית, בתאגיד שהוקם בחוק או בחברה
 ממשלתית, ולחייבו למסור מידע שבידו על פעילות הגוף שבו הוא מכהן, זולת אם יש בגילוי משום
 פגיעה בחוק, בחובה מקצועית או בחובת אמונים שהוא חב בה על פי דין, וכן שיובטחו לו הזכויות
 של עד בבית המשפט: הזימון ייעשה באמצעות השר הנוגע בדבר ובתיאום עמו, ובמי שאינו
 בשירות המדינה - באמצעות ראש הגוף שהמוזמן פועל בשירותו: ואולם רשאי השר הממונה או
 ראש הגוף שהמוזמן פועל בשירותו, להודיע לועדה כי הוא עצמו יופיע במקום מן שזומן.״

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ ג י ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה ראש הממשלה

׳א(23 ביולי 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2030, מיוםכ״ט ׳  נתקבל בכנסת ביום י״ב באב התשנ
 בטבת התשנ״א (15 בינואר 1991), בעמי 124.

 סייח התשי״ח, עמ׳ 69: התשנ״א, עמ׳ 90.

 חוק העונשין (תיקון מסי 35), התשנ״א-ו99ו*

 החלפת סעיף 214 1. בחוק העונשין, התשל״ז-1977' (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 214 יבוא:

 ׳׳פרסום והצגת 214. (א) העושה אחת מאלזז, דינו י- מאסר שלוש שנים:
 תועבה

 (1) מפרסם פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום:

 (2) מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה -

 (א) במקום ציבורי:

 (ב) במקום שאינו ציבורי - אלא אם כן הוא מקום המשמש
 למגורים או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי

 שמלאו לו שמונה עשרה שנים ולתקופה רצופה.

 (ב) המשתמש בדמותו או בגופו של אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה
 שנים בפרסום תועבה או בהצגת תועבה, דינו - מאסר חמש שנים.

 (ג) ביית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק
 במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים 16 ו־17 לחוק
 רישוי עסקים, התשכ׳׳ח--21968, ובלבד שלא ישתמש בית המשפט בסמכותו
 לפי סעיף 17 אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה לביצוע העבירה

 ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.

 (ד) לא יוגש כתב אישום לפי סעיף זה אלא תוך שנתיים מיום ביצוע
 העבירה, ובידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב.״

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באב התשנ״א(23 ביולי 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2061, מיום י״ד
 בחמה התשנ״א (26 ביוני 1991), בעמי 253.

 ס׳׳ח התשל״ז, עמי 266; התשנ״א, עמי 34, עמ׳ 104 ועמי 176.
 סייח התשכ״ת, עמי 204.
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 2. בסעיף 368ד(ח) לחוק העיקרי, אחרי ״348״ יבוא ״ו־ 351״. תיקון סעיף 368ד

 3. פקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת)' - בטלה. ביטול פקודת
 ההצגות הציבוריות

 (ביקורת)

 4. בחוק לתיקון דיני הראיות(הגנת ילדים), התשט״ו-41955, בסעיף 2א, במקום "349״ יבוא תיקון חוק
 לתיקון דיני

 הראיות
 (הגנת ילדים)

 "351׳

ד ו ד י ר ר דן מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

ג דב ש י ל נ ס ק י ו צ ר ט ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 1 חוקי א׳׳י, כרך בי, עמ׳ 1240.

 4 ס׳׳ח 'התשט״ו, עמי 96: התש׳׳ן, עמי 12.

 חוק בעלי תפקידים שיפוטיים (תקופת כהוגה), החשנ"א-ן99ז«

 1. בחוק הדיינים, התשט׳׳ו״11955 - תיקון חוק
 הדיינים

 (1) במקום סעיף 14 יבוא:

 ״תקופת כהונתם 14. כהונת דיין תתחיל ביום שהצהיר הצהרת אמונים ולא

מ תסתיים אלא באחת מאלה: י נ י י ל ד  ש

 (1) בצאתו לקיצבה:

 (2) בהתפטרותו:

 (3) בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם
 מנועים מלהיות מועמדים לכנסת:

 (4) על־פי החלטת הועדה למינוי דיינים כאמור בסעיף

 16א:

 (5) על־פי החלטת בית הדין המשמעתי.״

 (2) אחרי סעיף 16 יבוא:

 ״סיום כהונת 16 א. (א) ועדת המינויים רשאית, על פי הצעת יושב ראש

ו הועדה או רב ראשי לישראל המכהן כנשיא בית הדין הרבני י י  ד

 הגדול, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו
 של דיין.

 (ב) הוגשה לועדה הצעה לסיים את כהונתו של דיין, רשאית היא
 למנות מבין חבריה ועדת משנה שתדון בהצעה ותגיש את

 מימצאיה ומסקנותיה לועדה.

 (ג) הועדה וכן ועדת המשנה, אם נתמנתה, יאפשרו לדיין לעיין

 בחומר שלפניהן ויתנו לו הזדמנות לטעון טענותיו.

 נתקבל בכנסת ביום י״ב באב התשנ״א(23 ביולי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2054, מיוםכ׳׳ט
 באייר התשנ׳׳א (13 במאי 1991), בעמי 212.

 ם׳׳ח התשט״ו, עמ׳ 68.
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 (ד) החליטה הועדה על סיום כהונתו של דיין, תקבע בהחלטתה

 את המועד לסיום הכהונה, וכן, לפי שיקול דעתה, את שיעור

 הגימלה שיקבל.

 (ה) דיין שנפתחה נגדו חקירה בעבירה שבנסיבות הענין יש
 עמה קלון, לא תקבע הועדה את שיעור הגימלה שיקבל עד לסיום
 החקירה נגדו והחלטה שלא להעמידו לדין, או עד למתן פסק הדין

 בענינו, לפי הענין.

 (ו) דיין שנפתחה נגדו חקירה בעבירה כאמור בסעיף קטן(ה),
 רשאית הועדה ברוב של שבעה חברים לפחות, להשעותו לתקופה

 שתמצא לנכון.״

 תיקון חול, 2. בחוק הקאדים, התשכ׳׳א ־1961' ־•־

 הקאדים

 (1) במקום סעיף 11 יבוא:

 ״תקופת כהונתם 11 . כהונת קאדי תתחיל ביום שהצהיר אמונים ולא תסתיים אלא

ם באחת מאלה: י ד א ק ל ה  ש

 (1) בצאתו לקיצבה!

 (2) בהתפטרותו;

 (3) בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם

 מנועים מלהיות מועמדים לכנסת:

 (4) על־פי החלטת הועדה למינוי קאדים כאמור בסעיף

 13א;

 (5) על־פי החלטה של בית הדין המשמעתי.״

 (2) אחרי סעיף 13 יבוא: א

 ״סיום כהונת 13א. (א) ועדת המינויים רשאית על פי הצעת יושב ראש

י הועדה או קאדי המכהן כראש בית הדין השרעי לערעורים, ד א ? 

 להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של

 קאדי.

 (ב) הוגשה לועדה הצעה לסיים את כהונתו של קאדי,
 רשאית היא למנות מבין חבריה ועדת משנה שתדון בהצעה

 ותגיש את מימצאיה ומסקנותיה לועדה.

 (ג) הועדה וכן ועדת המשנה אם נתמנתה, יאפשרו לקאדי

 לעיין בחומר שלפניהן, ויתנו לו הזדמנות לטעון טענותיו.

 (ד) החליטה הועדה על סיום כהונתו של קאדי, תקבע
 בהחלטתה את המועד לסיום הכהונה, ובן לפי שיקול דעתה,

 את שיעור הגימלה שיקבל.

 (ה) קאדי שנפתחה נגדו חקירה בעבירה שבנסיבות הענין
 יש עמה קלון, לא תקבע הועדה את שיעור הגימלה שיקבל
 עד לסיים החקירה נגדו והחלטה שלא להעמידו לדין, או עד

 למתן פםק־הדין בענינו, לפי הענין.

 סייח התשכ״א, עמי 118.
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 (ו) קאדי שנפתחה נגדו חקירה בעבירה כאמור בסעיף קטן

 (ה), רשאית הועדה, ברוב של שבעה חברים לפחות,

 להשעותו לתקופה שתמצא לנכון.״

 בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג-31%2 - תיקון חוק
 בתי־הדין הדתיימ

 (1) במקום סעיף 17 יבוא: הדרוזיים

 ״תקופת כהונתם 17. כהונת קאדי מד׳הב תתחיל ביום שהצהיר אמונים ולא

ם תסתיים אלא באחת מאלה: י ד א ל ק  ש

 מד׳הב

 (1) בצאתו לקיצבה:

 (2) בהתפטרותו:

 (3) בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם

 מנועים מלהיות מועמדים לכנסת:

 (4) על־פי החלטת הוועדה למינוי קאדים מד׳הב כאמור

 בסעיף 19א:

 (5) על־פי החלטת בית הדין המשמעתי.״

 (2) אחרי סעיף 19 יבוא:

 ״סיום כהונת 19א. (א) ועדת המינויים רשאית, על־פי הצעת יושב ראש

 קאדי-מדהב הועדה או ראש בית הדין לערעורים, להחליט ברוב של שבעה

 חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי-מד׳הב.

 (ב) הוגשה לועדה הצעה לסיים את כהונתו של קאדי-
 מד׳הב, רשאית היא למנות מבין חבריה ועדת משנה שתדון

 בהצעה ותגיש את מימצאיה ומסקנותיה לועדה.

 (ג) הועדה וכן ועדת המשנה, אם נתמנתה, יאפשרו

 לקאדי-מד׳הב לעיין בחומר שלפניהן ויתנו לו הזדמנות

 לטעון טענותיו.

 (ד) החליטה הועדה על סיום כהונתו של קאדי-מד׳הב,
 תקבע בהחלטתה את המועד לסיום הכהונה, וכן, לפי שיקול

 דעתה, את שיעור הגימלה שיקבל.

 (ה) קאדי מד׳הב שנפתחה נגדו חקירה בעבירה שבנסיבות
 הענין יש עמה קלון, לא תקבע הועדה את שיעור הגימלה
 שיקבל עד לסיום החקירה נגדו והחלטה שלא להעמידו לדין,

 או עד למתן פסק״הדין בענינו, לפי הענין.

 (ו) קאדי מד׳הב שנפתחה נגדו חקירה בעבירה כאמור
 בסעיף קטן (ה), רשאית הועדה ברוב של שבעה חברים

 לפחות, להשעותו לתקופה שתמצא לנכון.״

ד ו ד י ר ד דן מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 20.
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 חוק שידות בטחון (תיקון מס׳ 4), התשנ״א-ו99ו*

 החלפת סעיף 43 1. במקום סעיף 43 לחוק שירות בטחון [נוסח משולבן, התשני״ו-1986' (להלן - החוק

 העיקרי), יבוא:

 ״יציאה לחוץ לארץ 43. (א) מיועד לשירות בטחון ויוצא־צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של

 צבאיהגנה לישראל לא יצאו לחוץ לארץ אלא לפי היתר מאת שר הבטחון.

 (ב) יוצא־צבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה, לא יצא לחוץ לארץ
 בתקופת הדחייה אלא לפי היתר מאת שר הבטחון.

 (ג) ״ יוצא־צבא, הנמנה עם כוחות המילואים, לא יצא לחוץ לארץ אלא
 לפי תעודה או רישום המעידים שהוא יוצא־צבא הנמנה עם כוחות

 המילואים, שהוציא שר הבטחון.

 (ד) יוצא־צבא שאינו נמנה עם כוחות המילואים, למעט יוצא־צבא
 כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), לא יצא לחוץ לארץ אלא לפי תעודד,

 המעידה על כך, שהוציא שר הבטחון.

 (ה) שר הבטחון לאחר התייעצות עם שר החוץ רשאי לקבוע בתקנות
 מדינות שכניסת יוצאי צבא הנימנים עם כוחות המילואים לאותן המדינות
 תהיה אסורה, מוגבלת או מותנית בתנאים, ויראו הפרת הוראות אלו

 כיציאה לחוץ לארץ ללא היתר בעת שנדרש היתר כזה.

 (ו) הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) לא יחולו אלא בתקופה שקיים
 במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי

 השלטון והמשפט, התש״ח~21948.

 יציאה לחוץ לארץ 43א. (א) בתקופה ששר הבטחון הכריז עליה כעל תקופת חירום מיוחדת

ם לעניו סעיף זה, יחולו הכללים הבאים: י י ד ת ז פ ו ק ת  ג

 מיוחדת 1 1

 (1) יוצא־צבא, הנמנה עם כוחות המילואים, לא יצא לחוץ לארץ
 אלא לפי היתר מאת שר הבטחון.

 (2) היתר לפי סעיף זה יכול שיהא, כללי או לסוג מסויים של יוצאי
 צבא כאמור בפסקה(1) או לגבי חייל פלוני, בתנאים או ללא תנאים,
 ולרבות תנאים בדבר שהותו של בעל ההיתר בחוץ לארץ: היה
 בהיתר תנאי, חייב בעל ההיתר לקיים את התנאי: אם עקב שינוי
 הנסיבות אין בידי בעל ההיתר אפשרות להמשיך ולקיים את התנאי
 יודיע בכתב תוך שלושים ימים, למי ששר הבטחון הורה בצו, על

 הנסיבות שבגללן אין עוד בידו לקיים את התנאי.

 (3) מי שניתנה לו הודעה לפי פסקה (2) יתן לבעל ההיתר, לפי
 דרישתו, תעודה המעידה על מתן ההודעה: כל עוד לא בוטל ההיתר
 או כל עוד לא נצטווה בעל ההיתר לחזור לישראל לפי סעיף זה,

 תשמש התעודה הצדק לאי קיום התנאי:

 (4) לא קדים תנאי מתנאי ההיתר, רשאי שר הבטחון לבטל את
 ההיתר, ואם לא קויים התנאי לאחר שבעל ההיתר יצא לחוץ לארץ,

ת ביום י״ב באב התשנ״א (23 ביולי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת חוק 2051, מיום ח׳ ס נ  נתקבל מ
 באייר התשנ׳׳א (22 באפריל 1991), בעמי 202.

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 107: התשמ״ז, עמ׳ 84 ועמ׳ 137: התשמ׳׳ט, עמ׳ 24.
 ם״ח התש״ח, עמ׳ 2.
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 רשאי השר להורות לו בצו לחזור לישראל במועד שקבע כצו: בעל

 היתר שנצטווה כאמור, חייב לחזור לישראל לא יאוחר מן המועד

 שנקבע בצו:

 (5) לא ישתמש שר הבטחון בסמכותו לפי פסקה (4) אלא לאחר

 שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע טענותיו.

 (ב) הכרזה של שר הבטחון שניתנה לפי סעיף קטן(א) תובא על ידי שר

 הבטחון, בהקדם ככל האפשר לאחר הינתנה, לידיעת ועדת החוץ והבטחון

 של הכנסת.

 (ג) הועדה רשאית לאשר הכרזה כאמור בסעיף קטן (ב) או שלא
 לאשרה, או להביאה לפני הכנסת: תקפה של ההכרזה יפקע ארבעה עשר
 ימים אחרי הינתנה מלבד אם אושרה, וכפי שאושרה, בידי הועדה או בידי

 הכנסת לפני תום המועד האמור.

 הרחבת תחולה 43ב. שר הבטחון רשאי לקבוע לגבי סוג מסויים של יוצאי צבא הנמנים עם

 כוחות המילואים, או לגבי חייל פלוני, כי לענין יציאתם לחוץ לארץ יחולו

 הוראות סעיף 43א(א) גם שלא בתקופת חירום מיוחדת.״

 2. בסעיף 46 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) - תיקון סעיף 46

 (1) בפסקה (3), במקום ״היתר יציאה לחוץ לארץ לפי סעיף 43״ יבוא ״היתר
 יציאה לחוץ לארץ, תעודה או רישום לפי סעיפים 43 או 43א״.

 (2) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) עבר על הוראות סעיפים 43 או 43א.״

 3. בסעיף 55 לחוק העיקרי, במקום ״43(ה)״ בכל מקום, יבוא ״43א(א)(4)״. תיקון סעיף 55

ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר 1991). תחילה ״  4. תחילתו של חוק זה ביום כ

ם נ ר ר משה א י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר הבטחון

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 32), התשנ׳׳א-ו99ז*

 1. בסעיף 258 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה־1965', בסופו יבוא ״ואולם בהליכים לפי פרק תיקון סעיף 258
 י׳ ייצג את הועדה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך.״

 2. בסעיף 264 לפקודת העיריות [נוסח חדש]2, במקום פסקאות (1) ר־(2) יבוא: תיקיו פקודת
 העיריות

 ״(1) להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בחוק סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש)

 [נוסח חדש], התשכ״ט-31969, בנוגע לעבירה המפורשת בהחלטת המועצה

23 ביולי 1991); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2060, מיום י״ב ״א(  נתקבל בכנסת ביום י׳׳ב כאב התשנ
 בתמוז התשנ״א (24 ביוני 1991), בעמי 251.
 סייח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״א, עמי 164.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.
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 שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, כאמור בסעיף 55 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולבן, התשמ״ד-41984:

 (2) להתייצב ולתבוע, דרך כלל או בתביעה מסויימת, לפני כל בית משפט, בשל
 עבירה או בקשה לפי חיקוק מן החיקוקים שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים,
 כאמור בפסקה (1), ואולם בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-

 1965, ייצג את העיריה מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך.״

י ע ר ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י

 ראש הממשלה שר הפנים
י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 4 סייח התשמ״ד, עמי 125.

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 28), החשנ״א-ו99ו*

 תיקון סעיף 71 1. בסעיף 71 לפקודת התעבורה', אחרי פסקה (7) יבוא:

 ״(7א) איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות: לענין זה יתחשב
 השר ככל שניתן במסורת ישראל בכל הנוגע לאיסור תנועת כלי רכב בימי מנוחה:
 בפסקה זו, ״ימי מנוחה״ - כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון

 והמשפט, התש״ח-21948.״

ב צ ה ק ש ר מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר התחבורה

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום י״א באב התשנ״א(22 ביולי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2058, מיוםכ״א
 בסיון התשנ׳׳א (3 ביוני 1991), בעמי 234.

173; התש״ן, עמי 175.  1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳

 2 עייר התש״ח, עמי 1.
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