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חוק זכויות החולה )תיקון מס' 6(, התשע"ד-2014*

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 1, בסעיף 24 - 1 תיקון סעיף 24

בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, במקום "חמישה" יבוא "שישה"; )א( 

אחרי פסקה )4( יבוא: )ב( 

אחות מוסמכת ";  )5("

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( היו הדעות בוועדה שקולות -

לעניין פנייה לפי סעיף 13)ד( - יראו את החלטת הוועדה כהחלטה   )1(
שלא לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע למטופל;

לעניין פנייה לפי סעיף 15)2( - יראו את החלטת הוועדה כהחלטה   )2(
שלא לאשר למטפל לתת למטופל טיפול בניגוד לרצונו;

לעניין פנייה לפי סעיף 18 או 20 - תכריע דעתו של היושב ראש "  )3(

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק לתיקון פקודת המלט )מס' 2( )תיקון(, התשע"ד-2014*

בחוק לתיקון פקודת המלט )מס' 2(, התשע"ד-2014 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, 1 תיקון סעיף 1
בסעיף 4א המובא בו, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

קמעונאי המוכר מלט יאפשר לקונה לרכוש את המלט בין השאר בשקים שמשקלם  ")ב( 
אינו עולה על 25 קילוגרם " 

בסעיף 2 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 2

האמור בו יסומן ")א(" ובו, במקום "חוק זה" יבוא "סעיף 4א)א( לפקודה, כנוסחו   )1(
בחוק זה" ואחרי "פרסומו" יבוא "של חוק זה";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 531, מיום י"ד בטבת התשע"ד )17 בדצמבר 2013(, עמ' 32 

ס"ח התשע"ד, עמ' 259   1

התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 544, מיום ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(, עמ' 84 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התש"ע, עמ' 485   1
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תחילתו של סעיף 4א)ב( לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ביום י"ב בשבט התשע"ה  ")ב( 
)1 בפברואר 2015( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  ל ת פ נ
שר הכלכלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק חופשה שנתית )תיקון מס' 13(, התשע"ד-2014*

בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 1, בתוספת, אחרי פרט 7 יבוא:1 תיקון התוספת 

יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת    8"
איבה - לגבי קרוב משפחתו של מי מהם; לעניין זה, "קרוב משפחה" - כמשמעותו 
בסעיף 4א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963 2, או בסעיף 7ה לחוק 

התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 3, לפי העניין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה )תיקון מס' 3(,
התשע"ד-2014*

התשס"ה-2004 1,1 תיקון סעיף 4 העבירה,  נפגע  לסביבת  מין  עבריין  של  חזרתו  על  מגבלות   בחוק 
בסעיף 4 -

בסעיף קטן )ב( -  )1(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "התיר בית המשפט להביא עדות נוספת כאמור,  )א( 
יחולו עליה הוראות פסקה )4(, בשינויים המחויבים;";

תחילתו של סעיף 4א)ב( לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ביום י"ב בשבט התשע"ה  ")ב( 
)1 בפברואר 2015( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  ל ת פ נ
שר הכלכלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק חופשה שנתית )תיקון מס' 13(, התשע"ד-2014*

תיקון התוספת בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 1, בתוספת, אחרי פרט 7 יבוא:1 

יום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת    8"
איבה - לגבי קרוב משפחתו של מי מהם; לעניין זה, "קרוב משפחה" - כמשמעותו 
בסעיף 4א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963 2, או בסעיף 7ה לחוק 

התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 3, לפי העניין "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה )תיקון מס' 3(,
התשע"ד-2014*

התשס"ה-2004 1,1  העבירה,  נפגע  לסביבת  מין  עבריין  של  חזרתו  על  מגבלות   בחוק 
בסעיף 4 -

תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )ב( -  )1(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "התיר בית המשפט להביא עדות נוספת כאמור,  )א( 
יחולו עליה הוראות פסקה )4(, בשינויים המחויבים;";

התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 545, מיום י"ב באייר התשע"ד )12 במאי 2014(, עמ' 86 

ס"ח התשס"ה, עמ' 6; התשע"א, עמ' 1170   1

התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 539, מיום י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(, עמ' 64 

ס"ח התשי"א, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 205   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 72   2

ס"ח התש"ל, עמ' 126   3

ספר החוקים 2456, כ' בסיוון התשע"ד, 2014 6 18



576

אחרי פסקה )3( יבוא: )ב( 

חוות הדעת תימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה באשר   )4("
לכתוב בה; בית המשפט רשאי להחליט, מטעמים שבטובת נפגע העבירה, 
שלא למסור לעבריין המין את חוות הדעת או חלק ממנה; החליט בית 

המשפט כאמור - יחולו הוראות אלה:

בית המשפט יעביר לעבריין המין תמצית מהמידע העובדתי  )א( 
הכלול בחוות הדעת, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בטובת נפגע 

העבירה;

בית המשפט ימסור לסניגור של עבריין המין את חוות הדעת,  )ב( 
ואם אינו מיוצג - ימנה לו סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי סעיף קטן 

זה; הסניגור לא יעביר חוות דעת שנמסרה לו לעבריין המין ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

מי שהגיע אליו מידע מחוות דעת או מעדות נוספת כאמור בסעיף קטן )ב()1(  ")ד( 
ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך ההליך 
המשפטי שבקשר אליו הוכן ובכפוף להוראות סעיף קטן )ב()4(, או באישור בית 

המשפט; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שנה " 

תיקון חוק הסניגוריה 
הציבורית- מס' 20

בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 2, בסעיף 18)א()13(, במקום "לפי סעיף 9" יבוא 2 
"לפי סעיפים 4 ו–9" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק עזרה משפטית בין מדינות )תיקון מס' 10(, התשע"ד-2014*

בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998  1, בסעיף 40 - 1 תיקון סעיף 40 

בסעיף קטן )א(, במקום "שישה חודשים" יבוא "תשעה חודשים";  )1(

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

הצו  של  תוקפו  את  להאריך  רשאי  הזמני  הצו  את  שנתן  המשפט  בית  ")ב( 
לתקופות נוספות שלא יעלו על תשעה חודשים כל אחת, אם ביקש זאת פרקליט 

מחוז על סמך בקשה של המדינה המבקשת ";

בסעיף קטן )ד(, במקום הסיפה החל במילים "רשאי בית המשפט" יבוא "רשאי בית   )3(
המשפט לתת צו זמני שתוקפו לא יעלה על שישה חודשים; בית המשפט רשאי להאריך 
את תוקפו של הצו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שישה חודשים, ורשאי בית 
המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות 

שלא יעלו על שלושה חודשים, כל אחת ";

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2014 ביוני   9( התשע"ד  בסיוון  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 781, מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, עמ' 988 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשע"ד, עמ' 327   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ד, עמ' 329   2
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במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )4(

בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף זה גם במעמד צד ")ה(  )1(
אחד, אם סבר שיש חשש לעשייה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו 

תוקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לא יעלה על עשרה ימים,    )2(
והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ובתוך תקופת תוקפו 

של הצו 

בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תוקפו של צו זמני    )3(
שניתן במעמד צד אחד, לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על עשרה ימים 

על אף האמור בפסקאות )2( ו–)3(, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו    )4(
של צו זמני שניתן במעמד צד אחד, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לתקופות 
נוספות שלא יעלו כל אחת על 30 ימים, אם המשיב הוזמן כדין באחת הדרכים 
המנויות בסעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2, 
בתוך 30 ימים מיום שניתן הצו במעמד צד אחד, ולא התייצב לדיון; לעניין 

זה, "המשיב" - מי שטוען לזכות ברכוש כאמור בסעיף 35 

)ה1( בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו זמני שנתן, אם שוכנע כי הדבר מוצדק 
בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו אחרי מתן הצו הזמני, או בשל 

בקשת משיב לדון בצו שניתן במעמד צד אחד 

)ה2( הוראות סעיף 35 יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין צו זמני לפי סעיף 
זה, ואולם בית המשפט רשאי לתת צו זמני ולדחות את הדיון בטענת הטוען לזכות 

ברכוש למועד הדיון במתן צו האכיפה 

)ה3( בעת מתן הצו הזמני, רשאי בית המשפט להורות כי חלקו של הרכוש 
שהתבקש לגביו הצו הזמני ישמש למימון הוצאות סבירות לצורך ייצוג משפטי; 
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע את 

השיעור המרבי של הוצאות סבירות לייצוג משפטי "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
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' 17(, התשע"ד-2014*

 החלפת סעיפים
 10יב ו–10יג

והוספת סעיף 10יג1

בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
במקום סעיף 10יב יבוא: 

 "שחרור קטין
 ממעצר באין

 הכרעת דין או
גזר דין

סעיף 61 לחוק המעצרים ייקרא, לעניין קטין, כך: 10יב 

בסעיף קטן )א(, במקום "תשעה חודשים" יקראו "שישה   )1(
חודשים";

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )4(

בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף זה גם במעמד צד ")ה(  )1(
אחד, אם סבר שיש חשש לעשייה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו 

תוקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לא יעלה על עשרה ימים,    )2(
והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ובתוך תקופת תוקפו 

של הצו 

בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להאריך את תוקפו של צו זמני    )3(
שניתן במעמד צד אחד, לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על עשרה ימים 

על אף האמור בפסקאות )2( ו–)3(, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו    )4(
של צו זמני שניתן במעמד צד אחד, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לתקופות 
נוספות שלא יעלו כל אחת על 30 ימים, אם המשיב הוזמן כדין באחת הדרכים 
המנויות בסעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2, 
בתוך 30 ימים מיום שניתן הצו במעמד צד אחד, ולא התייצב לדיון; לעניין 

זה, "המשיב" - מי שטוען לזכות ברכוש כאמור בסעיף 35 

)ה1( בית המשפט רשאי לדון מחדש בצו זמני שנתן, אם שוכנע כי הדבר מוצדק 
בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו אחרי מתן הצו הזמני, או בשל 

בקשת משיב לדון בצו שניתן במעמד צד אחד 

)ה2( הוראות סעיף 35 יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין צו זמני לפי סעיף 
זה, ואולם בית המשפט רשאי לתת צו זמני ולדחות את הדיון בטענת הטוען לזכות 

ברכוש למועד הדיון במתן צו האכיפה 

)ה3( בעת מתן הצו הזמני, רשאי בית המשפט להורות כי חלקו של הרכוש 
שהתבקש לגביו הצו הזמני ישמש למימון הוצאות סבירות לצורך ייצוג משפטי; 
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע את 

השיעור המרבי של הוצאות סבירות לייצוג משפטי "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
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' 17(, התשע"ד-2014*

בחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
במקום סעיף 10יב יבוא: 

 החלפת סעיפים
 10יב ו–10יג

והוספת סעיף 
10יג1  "שחרור קטין

 ממעצר באין
 הכרעת דין או

גזר דין

סעיף 61 לחוק המעצרים ייקרא, לעניין קטין, כך: 10יב 

בסעיף קטן )א(, במקום "תשעה חודשים" יקראו "שישה   )1(
חודשים";

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2014 ביוני   9( התשע"ד  בסיוון  י"א  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 815, מיום ט"ז בכסלו התשע"ד )19 בנובמבר 2013(, עמ' 106 

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשע"ב, עמ' 58   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   2
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סעיף קטן )ג( ייקרא כך: "בלי לגרוע מהוראות סעיף 62,   )2(
ניתנה הכרעת דין שלפיה נקבע כי נאשם ביצע את העבירה 
שישה  כדי  המצטרפת  לתקופה  במעצר  נתון  שהיה  לאחר 
חודשים בשל אותו כתב אישום, רשאי בית המשפט שהכריע 
מחדש,  מעצרו  על  או  מעצרו  הארכת  על  לצוות  דינו  את 
לתקופה של 45 ימים, ומטעמים מיוחדים, לתקופה נוספת של 
30 ימים, אם מצא כי יש עילה למעצרו; לא ניתן גזר דין בתוך 
75 ימים מיום שציווה בית המשפט כאמור לראשונה, ישוחרר 

הנאשם מן המעצר "

 הארכת מעצר
קטין או חידושו

סעיף 62 לחוק המעצרים ייקרא, לעניין קטין, כך: 10יג 

בסעיף קטן )א(, במקום "90 ימים" יקראו "45 ימים";  )1(

הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו   )2(

סמכות מעצר לבית 
משפט עד לדיון 
בבקשה למעצר 

מחדש

"תשעה 10יג1  במקום  קטין,  לעניין  המעצרים,  לחוק  62א  בסעיף 
חודשים" יקראו "שישה חודשים" "

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות 

אכיפה - מעצרים( - 
מס' 10

בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996  2 - 2 

בסעיף 61, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או גזר דין";  )1(

בסעיף 62)ב(, אחרי "על הארכת המעצר" יבוא "או על מעצר מחדש"   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ה כ ר  י א מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשע"ג, עמ' 80   2
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