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חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 48 - הוראת שעה(, התשע"ו-2015*

הוספת פרק ז'5 - 
הוראת שעה

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967  1, אחרי סעיף 74כב יבוא:1 

"פרק ז'5: היוועדות חזותית - הוראת שעה

בפרק זה, "היוועדות חזותית" - תקשורת בין שני מוקדים 74כג הגדרה
המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת 

דיון לפני רשם ההוצאה לפועל כמפורט להלן, יכול שיהיה 74כד היוועדות חזותית
באמצעות היוועדות חזותית, בכפוף להוראות פרק זה: 

לפי החייב  התייצב  שאליו  יכולת  בחקירת  דיון   )1( 
סעיפים 7)א1(, 66ג)ב( או 66ה)ב(; 

כאמור הבאה  צו  פי  על  החייב  הובא  שאליו  דיון   )2( 
בסעיף 69יב)ג(;

כאמור שנאסר,  לאחר  החייב  הובא  שאליו  דיון   )3( 
בסעיפים 70)ד( או 74)ד( 

תנאים לעריכת דיון 
בהיוועדות חזותית 

באמצעות 74כה  דיון  יקיים  לא  לפועל  ההוצאה  רשם  )א( 
היוועדות חזותית כאמור בסעיף 74כד אלא לאחר שהסביר 
לחייב בתחילת הדיון את משמעות קיום הדיון בהיוועדות 
חזותית וכי החייב רשאי לסרב, ולאחר שהחייב הסכים, בכתב, 
זו, והרשם שוכנע כי החייב מבין את  לעריכת הדיון בדרך 

משמעות הסכמתו 

הסכים חייב שנעצר על פי צו הבאה או שנאסר, לקיום  )ב( 
)א(,  קטן  בסעיף  כאמור  חזותית  היוועדות  באמצעות  דיון 
והתקיים הדיון כאמור, יראוהו, לעניין מניין התקופה הקבועה 
74)ד(, לפי העניין, כאילו הובא  70)ד( או  69יב)ג(,  בסעיפים 
לפני רשם ההוצאה לפועל; לא הסכים החייב לקיום הדיון 
באמצעות היוועדות חזותית, יובא החייב לפני רשם ההוצאה 

לפועל, בתוך התקופה האמורה 
אופן עריכת 

היוועדות חזותית
בלשכות 74כו  יתקיים  חזותית  היוועדות  באמצעות  דיון  )א( 

לפועל;  ההוצאה  מערכת  מנהל  שיקבע  לפועל  ההוצאה 
רשימת הלשכות שנקבעו כאמור תפורסם ברשומות 

החייב שעניינו נדון באמצעות היוועדות חזותית, יוכל,  )ב( 
בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוא נמצא, לראות באמצעות 
מסך ולשמוע את הנעשה במהלך הדיון בלשכת ההוצאה 

לפועל שבה נמצא רשם ההוצאה לפועל 

רשם ההוצאה לפועל יראה וישמע את החייב וסביבתו  )ג( 
במהלך הדיון 

נכחו בא כוח החייב, בא כוח הזוכה או הזוכה בלשכת  )ד( 
ההוצאה  בלשכת  או  החייב  נמצא  שבה  לפועל  ההוצאה 
לגביהם  יחולו  לפועל,  ההוצאה  רשם  נמצא  שבה  לפועל 

הוראות סעיפים קטנים )ב( או )ג(, לפי העניין 

היה החייב מיוצג, יתאפשר לו לקיים שיחה חסויה עם  )ה( 
בא כוחו, לפני הדיון ובמהלכו  

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 874, מיום י"ח בסיוון התשע"ד )16 ביוני 2014(, עמ' 800 

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204   1

ספר החוקים 2506, כ"ג בחשוון התשע"ו, 2015 11 5
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הוראות פרק ז'5 יעמדו בתוקפן עד תום שנתיים מיום תחילתו 74כז תוקף
שעה(,  הוראת   -  48 מס'  )תיקון  לפועל  ההוצאה  חוק  של 

התשע"ו-2015 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )תיקון מס' 20(, התשע"ו-2015*

בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 הוספת סעיף 24א
אחרי סעיף 24 יבוא:

"החלטת בית 
המשפט על אמצעים 

ודרכי טיפול לאחר 
הרשעה

על אף האמור בסעיף 24 רישה, רשאי בית משפט לנוער, לאחר 24א 
שהרשיע את הקטין וגזר את דינו כאמור בפסקה )1( לסעיף 
האמור, לצוות, נוסף על העונש שהטיל, על קבלת התחייבות 
מאת הורהו של הקטין או על חיוב ההורה בתשלום קנס, 
הוצאות משפט או פיצוי, לפי פסקאות )3(, )7( או )8( של סעיף 
26, והכול אם מצא כי קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן "

בסעיף 27)ב( לחוק העיקרי, אחרי "לסעיף 26" יבוא "שנקבעו לקטין" ובמקום הסיפה 2 תיקון סעיף 27
החל במילים "הוראות פרקים ד' ו–ה'" יבוא "הוראות סימנים ד' ו–ה' וסעיפים 77 עד 79 

בפרק ו' לחוק העונשין, למעט הוראות סעיף 71 לחוק האמור"  

בסעיף 29 לחוק העיקרי -3 תיקון סעיף 29

בסעיף קטן )א(, אחרי "לפי סעיפים" יבוא "24א,";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

חיוב שהוטל על הורה הקטין לפי פסקאות )3(, )7( ו–)8( של סעיף 26, ")א1(  )1(
לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים 

הורה בית המשפט על חיוב כאמור, יקבע את מועד תשלומו ורשאי   )2(
הוא לקבוע כי החיוב ישולם לשיעורין; לא קבע בית המשפט מועד כאמור, 

ישולם החיוב מיד  

אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  חוק  יחול  כאמור  חיוב  גביית  על   )3(
והוצאות, התשנ"ה-1995 2 ";

בסעיף קטן )ב(, לפני "צו כאמור" יבוא "לעניין ערעור,"   )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

הוראות פרק ז'5 יעמדו בתוקפן עד תום שנתיים מיום תחילתו 74כז תוקף
שעה(,  הוראת   -  48 מס'  )תיקון  לפועל  ההוצאה  חוק  של 

התשע"ו-2015 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )תיקון מס' 20(, התשע"ו-2015*

בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
אחרי סעיף 24 יבוא:

הוספת סעיף 24א

"החלטת בית 
המשפט על אמצעים 

ודרכי טיפול לאחר 
הרשעה

על אף האמור בסעיף 24 רישה, רשאי בית משפט לנוער, לאחר 24א 
שהרשיע את הקטין וגזר את דינו כאמור בפסקה )1( לסעיף 
האמור, לצוות, נוסף על העונש שהטיל, על קבלת התחייבות 
מאת הורהו של הקטין או על חיוב ההורה בתשלום קנס, 
הוצאות משפט או פיצוי, לפי פסקאות )3(, )7( או )8( של סעיף 
26, והכול אם מצא כי קיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן "

בסעיף 27)ב( לחוק העיקרי, אחרי "לסעיף 26" יבוא "שנקבעו לקטין" ובמקום הסיפה 2 
החל במילים "הוראות פרקים ד' ו–ה'" יבוא "הוראות סימנים ד' ו–ה' וסעיפים 77 עד 79 

בפרק ו' לחוק העונשין, למעט הוראות סעיף 71 לחוק האמור"  

תיקון סעיף 27

תיקון סעיף 29בסעיף 29 לחוק העיקרי -3 

בסעיף קטן )א(, אחרי "לפי סעיפים" יבוא "24א,";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

חיוב שהוטל על הורה הקטין לפי פסקאות )3(, )7( ו–)8( של סעיף 26, ")א1(  )1(
לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים 

הורה בית המשפט על חיוב כאמור, יקבע את מועד תשלומו ורשאי   )2(
הוא לקבוע כי החיוב ישולם לשיעורין; לא קבע בית המשפט מועד כאמור, 

ישולם החיוב מיד  

אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  חוק  יחול  כאמור  חיוב  גביית  על   )3(
והוצאות, התשנ"ה-1995 2 ";

בסעיף קטן )ב(, לפני "צו כאמור" יבוא "לעניין ערעור,"   )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ם  י י ח
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 959, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(, עמ' 88 

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ה, עמ' 78    1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170   2

ספר החוקים 2506, כ"ג בחשוון התשע"ו, 2015 11 5



12

חוק העונשין )תיקון מס' 120 והוראת שעה(, התשע"ו-2015*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 329)א()2(, אחרי "בסכין," 1 תיקון סעיף 329 
יבוא "באבן" 

בשלוש השנים שמיום תחילתו של חוק זה יקראו את החוק העיקרי כך ש -2 הוראת שעה 

בסעיף 329)ב(, אחרי "כלפי בן משפחתו" יבוא "או עבירה לפי סעיף קטן )א()2(";  )1(

בסעיף 332א, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

עונשו  יפחת  לא  )ב(,  או  )א(  קטנים  סעיפים  לפי  בעבירה  אדם  הורשע  ")ג( 
מחמישית העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, 
מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא 

יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על–תנאי "

 תיקון חוק
הביטוח הלאומי - 

מס' 163

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  2 )להלן - חוק הביטוח הלאומי( -3 

בסעיף 325, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )1(

כהגדרתה")ב( ביטחון  בעבירת  שהורשע   ,238 בסעיף  כהגדרתו  ילד   )1( 
בסעיף 326)ג( או בעבירה לפי סעיף 332א לחוק העונשין שבוצעה מתוך 
מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, ונגזר עליו עונש מאסר, לא ישולמו 

להוריו במשך הזמן שהוא במאסר -

גמלה המשולמת בעדו לפי פרק ד'; )א( 

תוספת לגמלה המשולמת בעדו לפי סעיפים 132)5(, 200)ג()2(,  )ב( 
המזונות  וחוק  הכנסה  הבטחת  חוק  לפי  וכן  ו–252)ב(,  244)ב()2( 

)הבטחת תשלום(, התשל"ב-1972 

במשך תקופת המאסר כאמור בפסקה )1(, לא יבוא הילד במניין הילדים   )2(
לעניין הסעיפים המנויים בפסקת משנה )1()ב(, לעניין סעיף 68, ולעניין חוק 

הבטחת הכנסה וחוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב-1972 ";

בסעיף 326)ג(, אחרי "בזיקה לפעילות טרור" יבוא ")בסימן זה - עבירת ביטחון("   )2(

סעיף 325 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחול לגבי עבירה שנעברה 4 תחולה
ביום תחילתו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד ק ש ת  ל י י א
שרת המשפטים

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 958, מיום כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(, עמ' 84 

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ה, עמ' 200   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 2   2
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