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חוקההוצאהלפועל)תיקוןמס'34(,התשע"א-2011*


20א, במקום 1 תיקון סעיף 20א בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 
2011(" יבוא "ועד יום כ"ט באלול התשע"ב )1 באוגוסט   "ועד יום א' באב התשע"א 

)16 בספטמבר 2012("  

אחרי סעיף 66א לחוק העיקרי יבוא: 2 הוספת סעיף 66א1

 "סייג להגבלה על 
כרטיס חיוב

הגבלה לפי סעיף 66)א()4( או לפי סעיף  69ד)א()3(, לא 66א1  )א( 
תחול על כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-

1986 2, שהערך הכספי שנטען בו הוא רק של גמלה או תשלום 
אחר מהמפורטים להלן, שלפי כל דין אינם ניתנים לעיקול כלל 
או שאינם ניתנים לעיקול למעט לשם תשלום חוב מזונות, או 

שקיימת לפי דין מניעה או הגבלה על עיקולם: 

)1(  גמלת כסף או תשלום אחר המשולמים על ידי 
המוסד לביטוח לאומי; 

גמלת כסף או תשלום אחר המשולמים על ידי   )2(
מוסד אחר ממוסדות המדינה, שקבע שר המשפטים 

באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת 

חלה על גמלה או על תשלום אחר כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
מניעה לגבי עיקול לפרק זמן מסוים לפי כל דין, יחולו ההוראות 
לעניין המניעה גם על תשלום של הגמלה או התשלום האחר 

באמצעות כרטיס חיוב כאמור, בשינויים המחויבים " 

תחילתו של סעיף 20א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ב' באב התשע"א 3 תחילה
)2 באוגוסט 2011( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 באוגוסט   3( התשע"א  באב  ג'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 596, מיום כ' בסיוון התשע"א )22 ביוני 2011(, עמ' 1242 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 187   2
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חוקהודעהלעובד)תנאיעבודה()תיקוןמס'4(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1 תיקון סעיף 2 החוק   - )להלן  התשס"ב-2002 1  עבודה(,  )תנאי  לעובד  הודעה   בחוק 
בסעיף 2 -

המסחר  התעשייה  "שר  יבוא  והרווחה"  העבודה  "שר  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   )1(
והתעסוקה )בחוק זה - השר(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל העניינים האמורים לפי  ")ד( 
סעיפים קטנים )א( עד )ג(, במועדים האמורים בסעיף 1, יהיה בכך משום מילוי 

חובתו של המעביד לפי סעיף 1 "

בסעיף 5 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 5

בכותרת השוליים, אחרי "שיפוט" יבוא "ותרופות";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ובסופו יבוא "והוא רשאי -  )2(

לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות   )1(
העניין;

ליתן צו עשה לתיקון ההפרה ";  )2(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )3(

מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה ")ב(  )1(
לעובד על תנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 1, או 
המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים 
2, בניגוד להוראות סעיף 3, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים  שבסעיף 

שאינם תלויים בנזק )להלן - פיצויים לדוגמה( 

על  יעלה  שלא  בסכום  יהיו   )1( בפסקה  כאמור  לדוגמה  פיצויים   )2(
15,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים 
שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר; הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב–1 
בינואר בכל שנה )בפסקה זו - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד 

החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה -

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

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש יולי 2011 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או   )3(
לכל סעד אחר לפי כל דין בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לא יפסוק 
פיצויים לפי סעיף קטן זה בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות 

ייצוגיות, התשס"ו-2006 2 

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 408, מיום כ"ה בתמוז התשע"א )27 ביולי 2011(, עמ' 244 

ס"ח התשס"ב, עמ' 210; התשס"ט, עמ' 287   1

ס"ח התשס"ו, עמ' 264   2

חוקהודעהלעובד)תנאיעבודה()תיקוןמס'4(,התשע"א-2011*

העיקרי(,1  החוק   - )להלן  התשס"ב-2002 1  עבודה(,  )תנאי  לעובד  הודעה   בחוק 
בסעיף 2 -

תיקון סעיף 2

המסחר  התעשייה  "שר  יבוא  והרווחה"  העבודה  "שר  במקום  )ג(,  קטן  בסעיף   )1(
והתעסוקה )בחוק זה - השר(";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל העניינים האמורים לפי  ")ד( 
סעיפים קטנים )א( עד )ג(, במועדים האמורים בסעיף 1, יהיה בכך משום מילוי 

חובתו של המעביד לפי סעיף 1 "

תיקון סעיף 5בסעיף 5 לחוק העיקרי -2 

בכותרת השוליים, אחרי "שיפוט" יבוא "ותרופות";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ובסופו יבוא "והוא רשאי -  )2(

לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות   )1(
העניין;

ליתן צו עשה לתיקון ההפרה ";  )2(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )3(

מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה ")ב(  )1(
לעובד על תנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 1, או 
המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים 
2, בניגוד להוראות סעיף 3, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים  שבסעיף 

שאינם תלויים בנזק )להלן - פיצויים לדוגמה( 

על  יעלה  שלא  בסכום  יהיו   )1( בפסקה  כאמור  לדוגמה  פיצויים   )2(
15,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים 
שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר; הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב–1 
בינואר בכל שנה )בפסקה זו - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד 

החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה -

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

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש יולי 2011 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או   )3(
לכל סעד אחר לפי כל דין בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לא יפסוק 
פיצויים לפי סעיף קטן זה בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות 

ייצוגיות, התשס"ו-2006 2 
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בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד בשל הפרת הוראות סעיפים 1   )4(
או 3 כאמור בפסקה )1(, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד 
הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו, או בכך שהוטל על המעביד, 
בשל אותו מעשה, קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-

1985 3 )בסעיף זה - חוק העבירות המינהליות( 

בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 4, רשאי   )5(
בית משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק 
דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן זה, בשל המעשה שבשלו הורשע 

כאמור 

בבוא מפקח שמונה לפי חוק העבירות המינהליות להטיל קנס מינהלי   )6(
בשל עבירה לפי סעיף 4, או בבוא תובע מוסמך כמשמעותו בסעיף 8א 
לחוק האמור לדון בבקשה לביטול קנס מינהלי שהוטל כאמור, רשאי הוא 
להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי 

סעיף קטן זה, בשל המעשה שבשלו מוטל עליו קנס מינהלי "

אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 5א 

"נטל ההוכחה 
בהעדר הודעה

בתובענה של עובד נגד מעבידו שבה שנוי במחלוקת עניין 5א 
הודעה  לעובד  מסר  לא  והמעביד   ,2 סעיף  לפי  מהעניינים 
או  בכלל   ,3 או   1 בסעיפים  כאמור  במסירתה  חייב  שהוא 
לגבי אותו עניין, תהיה חובת ההוכחה על המעביד בדבר 
העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו 
באותו עניין, לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[, 

התשל"א-1971 4 "

בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר" 4 תיקון סעיף 11

תחילתו של סעיף 5)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2)3( לחוק זה, ארבעה חודשים מיום 5 תחילה ותחולה
פרסומו של חוק זה, והוראותיו יחולו על הודעות שיש למסרן לפי החוק העיקרי מיום 

תחילתו של הסעיף האמור ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   4

ספר החוקים 2311, י"א באב התשע"א, 2011 8 11 
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חוקהספורט)תיקוןמס'7(,התשע"א-2011*

ההגדרה 1 תיקון סעיף 1 אחרי   ,1 בסעיף  העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"ח-1988  1  הספורט,  בחוק 
"פעילות ספורט מאורגנת" יבוא:

""שופט ספורט" - שופט שמונה על ידי התאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורט 
מאורגנת;" 

בסעיף 10 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 10

בסעיף קטן )א(, אחרי "שיפוט פנימי" יבוא "ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים   )1(
וסדרי הדין שלפיהם ידונו - בכפוף לסעיף 11" ובמקום "שכר" יבוא "וכן בדבר שכר";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט,   )2(
למאמנים, למדריכי ספורט ולספורטאים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן לנושאי משרה, 

כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999  2, בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין"  

אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 10א

"מוסד לבחינת 
כשירות מינויים 

בספורט

המינויים 10א  כשירות  בחינת  שמטרתו  מוסד  בזה  מוקם  )א( 
בספורט בישראל כמפורט בחוק זה )בחוק זה - המוסד לבחינת 

מינויים( 

המוסד לבחינת מינויים יבחן את כשירות המינוי של  )ב( 
שופטי ספורט ושל חברי מוסד שיפוט פנימי בהתאחדויות או 
באיגודים לפי הוראות סעיפים 10ב ו–11)ב( עד )ד(, תוך שמירה 
על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והאיגודים בהתאם 
לתקנונים של האיגודים הבין–לאומיים המייצגים והמוכרים 

באותו ענף ספורט 

ואלה  מינויים,  לבחינת  המוסד  חברי  את  ימנה  השר  )ג( 
הם:

שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט   )1(
המחוזי, שיצא לקצבה או פרש, בהמלצת נשיא בית 
לבחינת  המוסד  ראש  יהיה  והוא  העליון,  המשפט 

מינויים;

אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא   )2(
נציגו:

נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל; )א( 

נציג איגוד הכדורסל בישראל; )ב( 

נציג הוועד האולימפי בישראל; )ג( 

נציג איל"ת - התאחדות ישראלית לספורט  )ד( 
תחרותי לא אולימפי;

לספורט  הישראלית  ההתאחדות  נציג  )ה( 
נכים;

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה -  562, מיום כ"ו בשבט התשע"א )31 בינואר 2011(, עמ' 416 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשס"ד, עמ' 22    1

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   2

חוקהספורט)תיקוןמס'7(,התשע"א-2011*

ההגדרה 1  אחרי   ,1 בסעיף  העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"ח-1988  1  הספורט,  בחוק 
"פעילות ספורט מאורגנת" יבוא:

תיקון סעיף 1

""שופט ספורט" - שופט שמונה על ידי התאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורט 
מאורגנת;" 

תיקון סעיף 10בסעיף 10 לחוק העיקרי -2 

בסעיף קטן )א(, אחרי "שיפוט פנימי" יבוא "ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים   )1(
וסדרי הדין שלפיהם ידונו - בכפוף לסעיף 11" ובמקום "שכר" יבוא "וכן בדבר שכר";

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט,   )2(
למאמנים, למדריכי ספורט ולספורטאים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן לנושאי משרה, 

כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999  2, בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין"  

הוספת סעיף 10אאחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:3 

"מוסד לבחינת 
כשירות מינויים 

בספורט

המינויים 10א  כשירות  בחינת  שמטרתו  מוסד  בזה  מוקם  )א( 
בספורט בישראל כמפורט בחוק זה )בחוק זה - המוסד לבחינת 

מינויים( 

המוסד לבחינת מינויים יבחן את כשירות המינוי של  )ב( 
שופטי ספורט ושל חברי מוסד שיפוט פנימי בהתאחדויות או 
באיגודים לפי הוראות סעיפים 10ב ו–11)ב( עד )ד(, תוך שמירה 
על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והאיגודים בהתאם 
לתקנונים של האיגודים הבין–לאומיים המייצגים והמוכרים 

באותו ענף ספורט 

ואלה  מינויים,  לבחינת  המוסד  חברי  את  ימנה  השר  )ג( 
הם:

שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט   )1(
המחוזי, שיצא לקצבה או פרש, בהמלצת נשיא בית 
לבחינת  המוסד  ראש  יהיה  והוא  העליון,  המשפט 

מינויים;

אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא   )2(
נציגו:

נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל; )א( 

נציג איגוד הכדורסל בישראל; )ב( 

נציג הוועד האולימפי בישראל; )ג( 

נציג איל"ת - התאחדות ישראלית לספורט  )ד( 
תחרותי לא אולימפי;

לספורט  הישראלית  ההתאחדות  נציג  )ה( 
נכים;
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מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות   )3(
נציגו, ויכול שיהיה מי שאינו עובד המדינה 

דין חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה  )ג( 
לעניין חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979 3, חוק שירות 
ולעניין  התשכ"ט-1969 4,  פרישה(,  לאחר  )הגבלות  הציבור 
ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-

 5 1977

 כשירות כהונה 
של שופט ספורט 

בהתאחדות או 
באיגוד  

לא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי 10ב  )א( 
שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, 

בהתאם להוראות חוק זה  

המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף  )ב( 
מהותה,  מפאת  אשר  בעבירה  שהורשע  למועמד  )א(  קטן 
חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט 

בהתאחדות או באיגוד 

מי  באיגוד  או  בהתאחדות  ספורט  כשופט  יכהן  לא  )ג( 
שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 
אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד 

כאמור 

מונה אדם לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד, והוגש  )ד( 
נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאי המוסד 
לבחינת מינויים להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, 
ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך 

תקופת ההשעיה "

בסעיף 11 לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 11

האמור בו יסומן ")א(" ובו, אחרי "בתקנון" יבוא "לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות   )1(
שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו  ")ב( 
מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה 

המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן )א( למועמד  )ג( 
שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי 

לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי 

לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה,  )ד( 
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד 

כאמור 

הוראות סעיפים 9, 10 ו–15 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 6, יחולו,  )ה( 
בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי 

ס"ח התש"ם, עמ' 2   3

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144   4

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   5

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90   6
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בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1)א(  )ו( 
לחוק–יסוד: השפיטה 7, ויצא לקצבה או פרש 

בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית  )ז( 
המשפט המחוזי 

בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או  )ח( 
בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו 

הטובה ביותר לעשיית צדק "

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 62

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 8, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 5 
41 יבוא: 

בדיקת מינויים - החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:   42"

סעיפים 10ב ו–11)ב( עד )ד( לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 "  )1(

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6 תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78   7

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' 999   8

חוקהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצריטבק)תיקוןמס'6(,התשע"א-2011*

בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 7ב
בסעיף 7ב, הסיפה החל במילים "במקום שקבע שר הבריאות" - תימחק 

תחילה והוראת 
שעה

יום 2    - )להלן   )2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א( 
התחילה( 

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את סעיף 7ב לחוק  )ב( 
העיקרי, כך שבסופו יבוא "בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור 
הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה 

אינן טעונות את אישור הוועדה כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                      ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

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

    
    

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 370, מיום י"ח באדר א' התשע"א )22 בפברואר 2011(, עמ' 106 

ס"ח התשמ"ג, עמ' 38; התשס"ח, עמ' 529    1

בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1)א(  )ו( 
לחוק–יסוד: השפיטה 7, ויצא לקצבה או פרש 

בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית  )ז( 
המשפט המחוזי 

בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או  )ח( 
בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו 

הטובה ביותר לעשיית צדק "

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 8, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 5 
41 יבוא: 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים - מס' 62

בדיקת מינויים - החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:   42"

סעיפים 10ב ו–11)ב( עד )ד( לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 "  )1(

תחילה תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 6 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78   7

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' 999   8

חוקהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצריטבק)תיקוןמס'6(,התשע"א-2011*

בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 7ב, הסיפה החל במילים "במקום שקבע שר הבריאות" - תימחק 

תיקון סעיף 7ב

יום 2    - )להלן   )2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א( 
התחילה( 

תחילה והוראת 
שעה

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את סעיף 7ב לחוק  )ב( 
העיקרי, כך שבסופו יבוא "בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור 
הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה 

אינן טעונות את אישור הוועדה כאמור "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                      ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                                
יושב ראש הכנסת                               
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חוקלתיקוןפקודתבתיהסוהר)מס'40(,התשע"א-2011*


בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  1, בסעיף 45א -1 תיקון סעיף 45א

בסעיף קטן )א(, אחרי ההגדרה "אסיר" יבוא:  )1(

""ארגון טרור" - כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005  2, לרבות ארגון 
טרור מוכרז כהגדרתו באותו חוק;";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "בסדרי בית הסוהר וניהולו" יבוא "או כי פגישה כאמור   )2(
תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש 
כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית 

בהכוונתו";

)ג(, במקום "24 שעות; הנציב רשאי, בהסכמת פרקליט מחוז" יבוא  בסעיף קטן   )3(
"72 שעות, ורשאי הנציב, בתום התקופה האמורה, להורות על המשך מניעת הפגישה 
לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו; כמו כן רשאי הנציב, 
 10" יבוא  ימים"   5" ובמקום  המדינה",  לפרקליט  משנה  או  מחוז  פרקליט  בהסכמת 

ימים";

בסעיף קטן )ז(, במקום "21 ימים" יבוא "שישה חודשים", ובמקום "שלושה חודשים;"   )4(
יבוא "שנה; אושרה הארכה כאמור בסעיף קטן זה לתקופה של שישה חודשים, ידון 
בית המשפט המחוזי מחדש בעניין מניעת הפגישה, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי 

אישור ההארכה או בתוך תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט בהחלטתו";

בסעיף קטן )ח(, במקום "שלושה חודשים" יבוא "שנה"   )5(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י     
     השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

    

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2011 באוגוסט   3( התשע"א  באב  ג'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 558, מיום ה' בשבט התשע"א )10 בינואר 2011(, עמ' 384 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 495; ס"ח התשע"א, עמ' 948   1

ס"ח התשס"ה, עמ' 76     2
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