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חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )תיקון מס' 24(, התשע"ה-2014*

בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 1, אחרי סעיף 13 יבוא:1 הוספת סעיף 13א

"גמול והחזר 
הוצאות

חבר המינהלה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב, 13א  )א( 
עובד גוף נתמך או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במינהלה, 
זכאי לקבל מהקרן גמול בעבור השתתפות בישיבות המינהלה, 
לפי הוראות סעיף קטן )ג(, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור 

אחר, תמורה בעבור ההשתתפות 

חבר המינהלה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף  )ב( 
)א(, זכאי לקבל מהקרן החזר הוצאות שהוציא לצורך  קטן 
)ג(,  השתתפות בישיבות המינהלה, לפי הוראות סעיף קטן 

ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות 

שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע כללים ותנאים  )ג( 
שלפיהם ישולמו גמול והחזר הוצאות לחבר המינהלה לפי 

סעיף זה ואת שיעוריהם  

בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד  )ד( 
התקציב,  יסודות  לחוק   32 בסעיף  כהגדרתם   - נתמך"  גוף 

התשמ"ה-1985 2 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
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 הפסיכולוגים )תיקון מס' 7(, התשע"ה-2014*

בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 46, במקום סעיף 1 תיקון סעיף 46
קטן )א( יבוא:

מצאה ועדת המשמעת כי פסיכולוג עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה ")א(  )1(
סופית, יעמיד המנהל את דבר החלטת ועדת המשמעת בציון שם הפסיכולוג, 
ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם 
כדי לזהותו, לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת 
שיורה, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה, והכול אלא אם כן הורתה 

ועדת המשמעת אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה 

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 575, מיום י"ב בחשוון התשע"ה )5 בנובמבר 2014(, עמ' 3 

ס"ח התשל"ז, עמ' 158; התשע"א, עמ' 123   1

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 837, מיום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(, עמ' 332 

ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשס"ט, עמ' 192   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
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מצאה ועדת המשמעת כי הפסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, והחלטתה   )2(
הפכה סופית, יעמיד המנהל לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, 
ובכל דרך נוספת שיורה, את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסום, 
ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה; ועדת המשמעת תקבע את הנוסח 
בהם כדי  שיותר לפרסום, תוך עילום שם הפסיכולוג והשמטת פרטים שיש 
לזהותו, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש 
בהם כדי לזהותו, והכול אלא אם כן הורתה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו 

על ידה; לבקשת הפסיכולוג, תפרסם הוועדה את החלטתה בציון שמו "

הוראות סעיף 46)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על החלטות ועדת המשמעת 2 תחולה
שניתנו מיום תחילתו של חוק זה ואילך 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

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 שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 22(, התשע"ה-2014*

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1, בסעיף 2)א(, אחרי "ארץ מוצאם," 1 תיקון סעיף 2
יבוא "מקום מגוריהם," 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

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 לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 24(, 
התשע"ה-2014*

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, אחרי פסקה )11( 1 תיקון סעיף 5ג
יבוא:

מצאה ועדת המשמעת כי הפסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, והחלטתה   )2(
הפכה סופית, יעמיד המנהל לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, 
ובכל דרך נוספת שיורה, את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסום, 
ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה; ועדת המשמעת תקבע את הנוסח 
כדי  שיש בהם  פרטים  שיותר לפרסום, תוך עילום שם הפסיכולוג והשמטת 
לזהותו, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש 
בהם כדי לזהותו, והכול אלא אם כן הורתה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו 

על ידה; לבקשת הפסיכולוג, תפרסם הוועדה את החלטתה בציון שמו "

הוראות סעיף 46)א( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על החלטות ועדת המשמעת 2 
שניתנו מיום תחילתו של חוק זה ואילך 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

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 שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון מס' 22(, התשע"ה-2014*

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 1, בסעיף 2)א(, אחרי "ארץ מוצאם," 1 
יבוא "מקום מגוריהם," 

תיקון סעיף 2

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

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 לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין( )מס' 24(, 
התשע"ה-2014*

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פטורין(, 1938  1, בסעיף 5ג)ה(, אחרי פסקה )11( 1 
יבוא:

תיקון סעיף 5ג

התקבל בכנסת ביום י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת- 573, מיום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(, עמ' 202 

ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' )ע( 27, )א( 31; ס"ח התשע"ב, עמ' 590   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 577, מיום י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014(, עמ' 8 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשע"ד, עמ' 662   1
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")12( אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים 
לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998  2, שהם פתוחים 
לציבור, והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור ואשר 

אין בו פעילות עסקית "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

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 השיפוט הצבאי )תיקון מס' 67(, התשע"ה-2014*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, בסופו יבוא: 1 תיקון סעיף 1

""בן זוג" - לרבות ידוע בציבור "

במקום סעיף 298א לחוק העיקרי יבוא:2 החלפת סעיף 298א

"מינוי שופט חוקר 
בסיבות מוות

שסיבת 298א  לחשש  סביר  יסוד  ויש  בקרב,  שלא  חייל  מת  )א( 
מותו של החייל אינה טבעית או שמותו נגרם בעבירה, או 
או  במאסר  או  במחבוש  במעצר,  נתון  בהיותו  חייל  שמת 
בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש, רשאי הפרקליט 
הדין  בית  מנשיא  לבקש  מעוניין,  אדם  או  הראשי  הצבאי 
הצבאי לערעורים להורות על חקירת סיבת המוות; בסימן זה, 
"אדם מעוניין" - היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קצין 
משטרה, רופא, בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי הוריו, צאצאיו, 

אחיו ואחיותיו 

הוגשה בקשה לחקירת סיבת מוות, רשאי נשיא בית הדין  )ב( 
הצבאי לערעורים להורות על עריכתה ועל מינוי שופט חוקר 

לחקור בסיבת המוות 

מעוניין,  אדם  בידי  )א(  קטן  סעיף  לפי  בקשה  הוגשה  )ג( 
יקבל נשיא בית הדין הצבאי לערעורים את תגובת הפרקליט 

הצבאי הראשי לבקשה בטרם יחליט בה 

של  מותו  כי  לערעורים  הצבאי  הדין  בית  נשיא  סבר  )ד( 
החייל אירע שלא במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של 
החייל לצבא, לא ימנה שופט חוקר לחקור בסיבת המוות, גם 
אם יש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו של החייל היא כאמור 

בסעיף קטן )א( 

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 772, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג )24 ביוני 2013(, עמ' 954 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ה, עמ' 19   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 54   2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
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מונה שופט חוקר לחקור בסיבת המוות לפי סעיף זה או  )ה( 
שמונה קצין בודק לערוך בדיקה בקשר עם מותו של חייל, 
לא יחול חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958  8, אלא אם 

כן ציווה היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 298י "

בסעיף 298ב)א( לחוק העיקרי, במקום "או של השופט החוקר" יבוא "ואם הורה נשיא בית 3 תיקון סעיף 298ב
הדין הצבאי לערעורים על מינוי שופט חוקר, לא יעשה אדם דבר בגוויה בלי הוראה 

או היתר של השופט החוקר" 

הראשי 4 תיקון סעיף 298ו הצבאי  "התובע  יבוא  "תשי"ד-1954,"  אחרי  העיקרי,  לחוק  298ו)ד(  בסעיף 
בהוראת הפרקליט הצבאי הראשי," 

בסעיף 298י לחוק העיקרי, במקום "החוק לתיקון סדרי הדין הפלילי )חקירת פשעים 5 תיקון סעיף 298י
וסיבות מוות(, התשי"ח-1958" יבוא "חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

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 הקולנוע )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2014*

 הוספת כותרת
פרק א'

בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999  1 )להלן - החוק העיקרי(, לפני סעיף 1 יבוא:1 

"פרק א': הגדרות".

 הוספת כותרת
פרק ב'

אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:2 

"פרק ב': המועצה לקולנוע ומתן תמיכות".

בסעיף 3)1( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "למעט לעניין הוראות פרק ג'" 3 תיקון סעיף 3

בסעיף 11)א( לחוק העיקרי, אחרי "תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע" יבוא "לפי פרק זה" 4 תיקון סעיף 11
ובמקום "משרד החינוך, התרבות והספורט" יבוא "משרד התרבות והספורט" 

אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:5 הוספת פרק ג'

"פרק ג': תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים

תאגידים לניהול 
משותף של זכויות 

יוצרים

בסעיף זה - 12א  )א( 

"זכות יוצרים" - כמשמעותה בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, 
התשס"ח-2007  2;

יוצרים,  זכות  בחוק  כהגדרתה   - קולנועית"  "יצירה 
התשס"ח-2007;

"יצירה קולנועית ישראלית" - כל אחת מאלה:

מונה שופט חוקר לחקור בסיבת המוות לפי סעיף זה או  )ה( 
שמונה קצין בודק לערוך בדיקה בקשר עם מותו של חייל, 
לא יחול חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958  8, אלא אם 

כן ציווה היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף 298י "

בסעיף 298ב)א( לחוק העיקרי, במקום "או של השופט החוקר" יבוא "ואם הורה נשיא בית 3 
הדין הצבאי לערעורים על מינוי שופט חוקר, לא יעשה אדם דבר בגוויה בלי הוראה 

או היתר של השופט החוקר" 

תיקון סעיף 298ב

הראשי 4  הצבאי  "התובע  יבוא  "תשי"ד-1954,"  אחרי  העיקרי,  לחוק  298ו)ד(  בסעיף 
בהוראת הפרקליט הצבאי הראשי," 

תיקון סעיף 298ו

בסעיף 298י לחוק העיקרי, במקום "החוק לתיקון סדרי הדין הפלילי )חקירת פשעים 5 
וסיבות מוות(, התשי"ח-1958" יבוא "חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958" 

תיקון סעיף 298י

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

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 הקולנוע )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2014*

 הוספת כותרתבחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999  1 )להלן - החוק העיקרי(, לפני סעיף 1 יבוא:1 
פרק א'

"פרק א': הגדרות".

 הוספת כותרתאחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:2 
פרק ב'

"פרק ב': המועצה לקולנוע ומתן תמיכות".

תיקון סעיף 3בסעיף 3)1( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "למעט לעניין הוראות פרק ג'" 3 

בסעיף 11)א( לחוק העיקרי, אחרי "תקציב שנתי לתמיכה בקולנוע" יבוא "לפי פרק זה" 4 
ובמקום "משרד החינוך, התרבות והספורט" יבוא "משרד התרבות והספורט" 

תיקון סעיף 11

הוספת פרק ג'אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:5 

"פרק ג': תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים

תאגידים לניהול 
משותף של זכויות 

יוצרים

בסעיף זה - 12א  )א( 

"זכות יוצרים" - כמשמעותה בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, 
התשס"ח-2007  2;

יוצרים,  זכות  בחוק  כהגדרתה   - קולנועית"  "יצירה 
התשס"ח-2007;

"יצירה קולנועית ישראלית" - כל אחת מאלה:

התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 569, מיום כ"ה   *

בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(, עמ' 158 
ס"ח התשנ"ט, עמ' 53; התשע"ד, עמ' 815   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 38   2
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יצירה קולנועית שרוב יוצריה הם אזרחים ישראלים   )1(
או תושבי ישראל או שנוצרה ברובה על ידי אזרחים 
או תושבים כאמור, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא 
פורסמה; לעניין זה, "תושב" - מי שמקום מגוריו הרגיל 

היה בישראל בעת יצירתה של היצירה הקולנועית;

עסקיו  מרכז  יצירתה  שבעת  קולנועית  יצירה   )2(
ממפיקיה  אחד  לפחות  של  הרגיל  מגוריו  מקום  או 
היה בישראל; לעניין זה, "מפיק" - מי שאחראי על 
ביצוע הפעולות הדרושות לשם יצירתה של היצירה 

הקולנועית;

"ניהול" - כל אחד מאלה:

מתן רישיון שימוש;  )1(

ניהול משא ומתן עם משתמשים או עם המבקשים   )2(
לעשות שימוש;

קביעת תנאי שימוש;  )3(

קביעת דמי שימוש;  )4(

מעקב אחר השימוש;  )5(

גביית דמי שימוש;  )6(

"תאגיד לניהול משותף של זכויות" - ארגון המנהל, בין השאר 
במשותף, זכויות יוצרים של יוצרים או של בעלי זכות 

יוצרים ביצירות קולנועיות ישראליות 

או  ישראלית  קולנועית  יצירה  של  יוצר  שהוא  יחיד  )ב( 
יחיד שהוא בעל זכות יוצרים ביצירה כאמור רשאי לנהל את 
זכויותיו ביצירה הקולנועית הישראלית, ואם היצירה טרם 
נוצרה - את זכויותיו העתידיות בה, באמצעות תאגיד לניהול 

משותף של זכויות 

אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מתחולת הוראות  )ג( 
חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988  3, על ניהול משותף 
ובלבד  ישראליות,  קולנועיות  ביצירות  יוצרים  זכויות  של 
שמכוח ההוראות והתנאים לפי חוק ההגבלים העסקיים לא 

תימנע הזכות לפעול כאמור בסעיף קטן )ב(  

והוא  זה,  פרק  של  ביצועו  על  ממונה  המשפטים  שר  )ד( 
רשאי, בהתייעצות עם השר, לקבוע הוראות לעניין ביצועו "

 הוספת כותרת
פרק ד'

לפני סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:6 

"פרק ד': הוראות שונות".

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

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

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128   3
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