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חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 21(, התשע"ו-2016*

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971  1, לפני סעיף 15 יבוא:1 הוספת סעיף 14ד

"הסדרת השימוש 
במקווה טהרה

בהחזקת 14ד  מקורה  מקום   - טהרה"  "מקווה  זה,  בסעיף  )א( 
מועצה דתית שמיועד לטבילה לצורכי טהרה או גיור 

לשם  בהסכם  להתקשר  שלא  רשאית  דתית  מועצה  )ב( 
שימוש במקווה טהרה, אף אם התקשרה בהסכם כאמור עם 

המדינה או עם רשות מרשויותיה "

תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י א ל ו ז א ד  ו ד
השר לשירותי דת

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' 71(, התשע"ו-2016*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 325 - 1 תיקון סעיף 325 

בסעיף קטן )ו2(, בהגדרה "שם של חשוד", במקום ""שם של חשוד"" יבוא ""שם   )1(
של חשוד", "שם של נאשם"" ובסופה יבוא "או הנאשם, לפי העניין ";

אחרי סעיף קטן )ו2( יבוא:  )2(

לא יפרסם אדם שם של חשוד או שם של נאשם באחד מאלה:")ו3(  )1(

הוא חשוד בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות מבצעית  )א( 
וכחלק ממנה וטרם הוגש נגדו כתב אישום, או שהיה חשוד בעבירה 

כאמור והוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום;

הוא נאשם בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות מבצעית  )ב( 
וכחלק ממנה, כל עוד לא הורשע בפסק דין חלוט;

הוא הואשם בביצוע עבירה שנעשתה אגב פעילות מבצעית  )ג( 
וכחלק ממנה, וכתב האישום שהוגש נגדו בגין אותה עבירה בוטל, 

או שהוא זוכה  

הוראות סעיף קטן )ה1()2( יחולו לעניין הוראות סעיף קטן זה, בשינויים   )2(
המחויבים ובשינוי זה: הוראות סעיף קטן )ה1()2()ב( יחולו לעניין חשוד בלבד 

איסור פרסום לפי סעיף קטן זה לא יחול על גורם שהיועץ המשפטי   )3(
לממשלה הסמיך לכך או על אדם מטעם אותו גורם, המעביר שם של חשוד 

2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )25 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ו   *
הכנסת - 633, מיום י"ט באדר ב' התשע"ו )29 במרס 2016(, עמ' 103 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ו, עמ' 950   1

2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )25 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ו   *
הכנסת - 641, מיום י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(, עמ' 128 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ה, עמ' 26   1
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או שם של נאשם לרשות שלטונית זרה או לרשות שיפוטית זרה; העברת שם 
של חשוד או שם של נאשם כאמור תהיה בהסכמת הפרקליט הצבאי הראשי "

ואחרי2 תיקון סעיף 325א נאשם"  שם  "או  יבוא  חשוד"  "שם  אחרי  העיקרי,  לחוק  325א   בסעיף 
"סעיף 325)ה1()2()א(" יבוא "או )ו3(" 

בסעיף 325ב)א()1( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 325)ה1()2()א(" יבוא "או )ו3(" 3 תיקון סעיף 325ב

בסעיף 325ד)א()2( לחוק העיקרי, במקום "325)א(, )ג(, )ד( או )ה1()2()א(" יבוא "325)א(, 4 תיקון סעיף 325ד
)ג(, )ד(, )ה1()2()א( או )ו3(" 

בסעיף 521)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:5 תיקון סעיף 521

")2א( עבירה לפי סעיף 539א;" 

בסעיף 539א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:6 תיקון סעיף 539א

")ג( המפרסם שם של חייל המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר, לרבות כל פרט 
אחר שיש בו כדי לזהותו, דינו - מאסר שישה חודשים; איסור פרסום לפי סעיף קטן 
זה לא יחול על העברת שם של חייל, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו כחלק 

מחומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן )ב( "

תיקון חוק בתי 
המשפט - מס' 85

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 2, בסעיף 70, אחרי סעיף קטן )ה2( יבוא:7 

לא יפרסם אדם שם של חשוד או שם של נאשם, לרבות כל פרט אחר שיש ")ה3(  )1(
בו כדי לזהותו, שהתקיימו בעניינו הנסיבות כאמור בסעיף 325)ו3( לחוק השיפוט 
הצבאי, התשט"ו-1955, והוא שוטר משמר הגבול, שוטר אחר - לעניין פעילות 
מבצעית למניעת פעילות חבלנית עוינת בלבד, או אדם שעבר עבירה בהיותו 
חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, והחוק האמור חדל לחול 

עליו לגבי אותה עבירה 

הוראות סעיף קטן )ד1()2( יחולו לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים,   )2(
ובשינוי זה: הוראות סעיף קטן )ד1()2()ב( יחולו לעניין חשוד בלבד 

איסור פרסום לפי סעיף קטן זה לא יחול על גורם שהיועץ המשפטי לממשלה   )3(
הסמיך לכך או על אדם מטעם אותו גורם, המעביר שם של חשוד או שם של 
נאשם לרשות שלטונית זרה או לרשות שיפוטית זרה; העברת שם של חשוד או 
שם של נאשם כאמור תהיה בהסכמת הרשות החוקרת או הפרקליט הצבאי 

הראשי, לפי העניין "

תיקון חוק המשטרה 
- מס' 10

בחוק המשטרה, התשס"ו-2006 3, בסעיף 102, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:8 

המפרסם שם של שוטר המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר, לרבות כל פרט  ")ג( 
אחר שיש בו כדי לזהותו, דינו - מאסר שישה חודשים; איסור פרסום לפי סעיף קטן 
זה לא יחול על העברת שם של שוטר, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו, כחלק 

מחומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן )ב( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א
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

או שם של נאשם לרשות שלטונית זרה או לרשות שיפוטית זרה; העברת שם 
של חשוד או שם של נאשם כאמור תהיה בהסכמת הפרקליט הצבאי הראשי "

ואחרי2  נאשם"  שם  "או  יבוא  חשוד"  "שם  אחרי  העיקרי,  לחוק  325א   בסעיף 
"סעיף 325)ה1()2()א(" יבוא "או )ו3(" 

תיקון סעיף 325א

תיקון סעיף 325בבסעיף 325ב)א()1( לחוק העיקרי, אחרי "סעיף 325)ה1()2()א(" יבוא "או )ו3(" 3 

בסעיף 325ד)א()2( לחוק העיקרי, במקום "325)א(, )ג(, )ד( או )ה1()2()א(" יבוא "325)א(, 4 
)ג(, )ד(, )ה1()2()א( או )ו3(" 

תיקון סעיף 325ד

תיקון סעיף 521בסעיף 521)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא:5 

")2א( עבירה לפי סעיף 539א;" 

תיקון סעיף 539אבסעיף 539א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:6 

")ג( המפרסם שם של חייל המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר, לרבות כל פרט 
אחר שיש בו כדי לזהותו, דינו - מאסר שישה חודשים; איסור פרסום לפי סעיף קטן 
זה לא יחול על העברת שם של חייל, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו כחלק 

מחומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן )ב( "

תיקון חוק בתי בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 2, בסעיף 70, אחרי סעיף קטן )ה2( יבוא:7 
המשפט - מס' 85

לא יפרסם אדם שם של חשוד או שם של נאשם, לרבות כל פרט אחר שיש ")ה3(  )1(
בו כדי לזהותו, שהתקיימו בעניינו הנסיבות כאמור בסעיף 325)ו3( לחוק השיפוט 
הצבאי, התשט"ו-1955, והוא שוטר משמר הגבול, שוטר אחר - לעניין פעילות 
מבצעית למניעת פעילות חבלנית עוינת בלבד, או אדם שעבר עבירה בהיותו 
חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, והחוק האמור חדל לחול 

עליו לגבי אותה עבירה 

הוראות סעיף קטן )ד1()2( יחולו לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים,   )2(
ובשינוי זה: הוראות סעיף קטן )ד1()2()ב( יחולו לעניין חשוד בלבד 

איסור פרסום לפי סעיף קטן זה לא יחול על גורם שהיועץ המשפטי לממשלה   )3(
הסמיך לכך או על אדם מטעם אותו גורם, המעביר שם של חשוד או שם של 
נאשם לרשות שלטונית זרה או לרשות שיפוטית זרה; העברת שם של חשוד או 
שם של נאשם כאמור תהיה בהסכמת הרשות החוקרת או הפרקליט הצבאי 

הראשי, לפי העניין "

תיקון חוק בחוק המשטרה, התשס"ו-2006 3, בסעיף 102, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:8 
המשטרה - מס' 10

המפרסם שם של שוטר המעורב באירוע המתברר במסגרת תחקיר, לרבות כל פרט  ")ג( 
אחר שיש בו כדי לזהותו, דינו - מאסר שישה חודשים; איסור פרסום לפי סעיף קטן 
זה לא יחול על העברת שם של שוטר, לרבות כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו, כחלק 

מחומר תחקיר שהועבר לפי הוראות סעיף קטן )ב( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א
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

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ו, עמ 926   2

ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשע"ו, עמ' 1066   3
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חוק העונשין )תיקון מס' 126(, התשע"ו-2016*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1, בסעיף 21)א(, במקום פסקה )2( יבוא: 1 תיקון סעיף 21

שבעבירה שעם פרטיה נמנית תוצאה שנגרמה על ידי המעשה או סכנה העלולה   )2("
להיגרם בשלו - העושה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה או לגרימת הסכנה 

כאמור "

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 סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 75(, התשע"ו-2016*

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 1, בסעיף 74 -1 תיקון סעיף 74

בסעיף קטן )א( -  )1(

האמור בו יסומן כפסקה ")1(", ובסופה יבוא "בסעיף זה, "רשימת כל החומר"  )א( 
- לרבות ציון קיומו של חומר שנאסף או שנרשם בתיק שאינו חומר חקירה ושל 
חומר שנאסף או שנרשם בתיק שהוא חסוי על פי כל דין, וכן פירוט של סוג 
החומר כאמור, נושאו והמועד שבו נאסף או נרשם, ובלבד שאין בפירוט האמור 
לגבי חומר חסוי כדי לפגוע בחיסיון לפי כל דין; היו בחומר כמה מסמכים מאותו 
סוג העוסקים באותו עניין, ניתן לפרטם יחד כקבוצה, תוך ציון מספר המסמכים 

הנכללים בקבוצה ";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

)1(, חומר מודיעין שיש זכות עיון בו כאמור באותה  לעניין פסקה   )2("
פסקה יהיה רק חומר שמתייחס לעובדות המתוארות בכתב האישום, לתוכן 
עדות שאמורה להישמע בשלב בירור האשמה, לראיה שאמורה להיות 
מוגשת כאמור או למהימנות של עד מרכזי, ואולם חומר מודיעין שנאסף 
או שנרשם בתיק ייכלל ברשימת כל החומר כאמור בפסקה )1(; בסעיף זה -

"חומר מודיעין" - חומר חקירה שנאסף או שנרשם בידי רשות מודיעין;

"רשות מודיעין" - מערך המודיעין של כל אחד מאלה: משטרת ישראל, 
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, צבא ההגנה לישראל, 
המשטרה הצבאית החוקרת, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון 
המסים  רשות  מיוחדים,  ולתפקידים  למודיעין  המוסד  הכללי, 

בישראל, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים ";

2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )25 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ו   *
הממשלה - 848, מיום י"א באדר א' התשע"ד )11 בפברואר 2014(, עמ' 396 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 42; התשע"ד, עמ' 60   1

2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  )25 ביולי  התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ו   *
הממשלה - 972, מיום ד' בחשוון התשע"ו )16 בנובמבר 2015(, עמ' 166 
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אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( תובע יקבל לעיונו מרשות חוקרת או מרשות מודיעין את כל החומר 
שנאסף או שנרשם כאמור בסעיף קטן )א(, לרבות חומר מודיעין, ויוודא שחומר 
החקירה ורשימת כל החומר עומדים, בעת הגשת כתב האישום או בסמוך לכך, 
לרשות הנאשם וסניגורו או אדם אחר כאמור באותו סעיף קטן; היועץ המשפטי 
לממשלה או פרקליט המדינה יקבע הנחיות לביצוע סעיף זה, לרבות לעניין פיקוח 

על הליך סיווג החומר "; 

בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "ואולם בקשה לעיין בחומר מודיעין תידון לפני בית    )3(
המשפט הדן באישום, שיהיה רשאי להעביר את הדיון בבקשה לשופט יחיד שאינו דן 
באישום, ואם היה בית המשפט הרכב - לשופט יחיד שהוא אחד משופטי ההרכב או 
שאינו דן באישום; נאסף או נרשם חומר המודיעין בידי רשות מודיעין שהיא מערך 
המודיעין של שירות הביטחון הכללי, של המוסד לתפקידים מיוחדים או של צבא 

ההגנה לישראל, תידון הבקשה בפני שופט של בית המשפט העליון ";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

")ד1( על דיון בבקשה לפי סעיף קטן )ב( לעניין חומר מודיעין יחולו הוראות 
46)א( עד )א2( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971, בשינויים  סעיף 

המחויבים " 

תיקון פקודת 
הראיות מס' 17

בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 2 - 2 

44)א(, בסופו יבוא "ובהליך פלילי - כי הראיה עשויה להועיל להגנת  בסעיף   )1(
הנאשם ומידת התועלת שבה להגנה עולה על העניין שיש לא לגלותה, או שהיא חיונית 

להגנת הנאשם ";

בסעיף 45 -   )2(

האמור בו יסומן ")א(", ובסופו יבוא "ובהליך פלילי - כי הראיה עשויה  )א( 
להועיל להגנת הנאשם ומידת התועלת שבה להגנה עולה על העניין שיש לא 

לגלותה, או שהיא חיונית להגנת הנאשם ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )ב( 

אין בבירור עתירה כאמור בסעיף קטן )א( כדי לעכב את הדיון בהליך  ")ב( 
העיקרי למעט במקרים שבהם הכרעה בעתירה נחוצה להמשך הדיון 

בית המשפט רשאי להעביר את הדיון בעתירה לשופט יחיד שאינו  )ג(  
דן בתיק, ואם היה בית המשפט הרכב - לשופט יחיד שהוא אחד משופטי 

ההרכב או שאינו דן בתיק 

השר לביטחון הפנים רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה )ד(  )1(
לאחד מאלה )בסעיף קטן זה - ממונה על חסיונות(:

שופט מחוזי בדימוס בעל ידע וניסיון מקצועי בדין הפלילי;  )א( 

ומעלה  תת–ניצב  בדרגת  בדימוס  בכיר  משטרה  קצין  )ב( 
ששירת באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל;

לפרקליט  משנה  בתפקיד  ששימש  בדימוס  פרקליט  )ג( 
המדינה, מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה או 

פרקליט מחוז;

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( תובע יקבל לעיונו מרשות חוקרת או מרשות מודיעין את כל החומר 
שנאסף או שנרשם כאמור בסעיף קטן )א(, לרבות חומר מודיעין, ויוודא שחומר 
החקירה ורשימת כל החומר עומדים, בעת הגשת כתב האישום או בסמוך לכך, 
לרשות הנאשם וסניגורו או אדם אחר כאמור באותו סעיף קטן; היועץ המשפטי 
לממשלה או פרקליט המדינה יקבע הנחיות לביצוע סעיף זה, לרבות לעניין פיקוח 

על הליך סיווג החומר "; 

בסעיף קטן )ג(, בסופו יבוא "ואולם בקשה לעיין בחומר מודיעין תידון לפני בית    )3(
המשפט הדן באישום, שיהיה רשאי להעביר את הדיון בבקשה לשופט יחיד שאינו דן 
באישום, ואם היה בית המשפט הרכב - לשופט יחיד שהוא אחד משופטי ההרכב או 
שאינו דן באישום; נאסף או נרשם חומר המודיעין בידי רשות מודיעין שהיא מערך 
המודיעין של שירות הביטחון הכללי, של המוסד לתפקידים מיוחדים או של צבא 

ההגנה לישראל, תידון הבקשה בפני שופט של בית המשפט העליון ";

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )4(

")ד1( על דיון בבקשה לפי סעיף קטן )ב( לעניין חומר מודיעין יחולו הוראות 
46)א( עד )א2( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971, בשינויים  סעיף 

המחויבים " 

תיקון פקודת בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971 2 - 2 
הראיות - מס' 17

44)א(, בסופו יבוא "ובהליך פלילי - כי הראיה עשויה להועיל להגנת  בסעיף   )1(
הנאשם ומידת התועלת שבה להגנה עולה על העניין שיש לא לגלותה, או שהיא חיונית 

להגנת הנאשם ";

בסעיף 45 -   )2(

האמור בו יסומן ")א(", ובסופו יבוא "ובהליך פלילי - כי הראיה עשויה  )א( 
להועיל להגנת הנאשם ומידת התועלת שבה להגנה עולה על העניין שיש לא 

לגלותה, או שהיא חיונית להגנת הנאשם ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא: )ב( 

אין בבירור עתירה כאמור בסעיף קטן )א( כדי לעכב את הדיון בהליך  ")ב( 
העיקרי למעט במקרים שבהם הכרעה בעתירה נחוצה להמשך הדיון 

בית המשפט רשאי להעביר את הדיון בעתירה לשופט יחיד שאינו  )ג(  
דן בתיק, ואם היה בית המשפט הרכב - לשופט יחיד שהוא אחד משופטי 

ההרכב או שאינו דן בתיק 

השר לביטחון הפנים רשאי לאצול את סמכותו לפי סעיף זה )ד(  )1(
לאחד מאלה )בסעיף קטן זה - ממונה על חסיונות(:

שופט מחוזי בדימוס בעל ידע וניסיון מקצועי בדין הפלילי;  )א( 

ומעלה  תת–ניצב  בדרגת  בדימוס  בכיר  משטרה  קצין  )ב( 
ששירת באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל;

לפרקליט  משנה  בתפקיד  ששימש  בדימוס  פרקליט  )ג( 
המדינה, מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה או 

פרקליט מחוז;

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421; ס"ח התשע"ו, עמ' 308   2
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יועץ משפטי לשעבר של משרד ממשלתי או של גוף  )ד( 
ביטחוני בעל ניסיון מקצועי בתחום המודיעין 

אצילה לפי פסקה )1( יכול שתהיה לכמה ממונים על חסיונות   )2(

דין ממונה על חסיונות כדין עובד המדינה לעניין חיקוקים   )3(
אלה: 

חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979  3; )א( 

הנוגעות  ההוראות   - התשל"ז-1977  4  העונשין,  חוק  )ב( 
לעובדי הציבור;

חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט- )ג( 
;5  1969

ומגבית  מפלגתית  פעילות  )סיוג  המדינה  שירות  חוק  )ד( 
כספים(, התשי"ט-1959 6;

פקודה זו; )ה( 

חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963 7, בשינויים  )ו( 
שיקבע השר לביטחון הפנים, ככל שיקבע;

אחרי סעיף 45 יבוא:  )3(

"פגיעה הנגרמת 
מצירוף ראיות

בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 44 ו–45, ראש הממשלה, 45א 
או השר כאמור באותם סעיפים, רשאי להביע את דעתו כי 
מסירת הראיה עלולה לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ 
פגיעה  אם  גם  העניין,  לפי  חשוב,  ציבורי  בעניין  או  שלה 
כאמור עלולה להיגרם בשל צירוף הראיה וראיות אחרות, 
אם  תוכנו או היקפו וגם  בראיה,  סוג המידע הנכלל  נוכח 

הראיות האחרות אינן קשורות לאותו הליך ";

בסעיף 46, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )4(

")א1( בהחלטה כאמור בסעיף קטן )א( ישקול בית המשפט, בין השאר, את הקשר 
שבין החומר החסוי לגדר המחלוקת בין בעלי הדין, בשים לב לגרסת ההגנה, את 
הקשר שבין החומר החסוי לראיות הגלויות וחומר חסוי אחר בתיק, ואת קבילות 
החומר החסוי ומשקלו הצפוי אם יוגש כראיה במשפט, ורשאי הוא לקבל הסברים 
מהעותר אף בהעדר שאר בעלי הדין; לא יתיר בית משפט גילוי של ראיה חסויה, 

אלא לאחר שניתנה לתובע אפשרות להתייחס לטענות שנטענו שלא בפניו 

)א2( החליט בית המשפט שלא להתיר גילוי של ראיה חסויה, רשאי הוא לשוב 
ולבחון את החלטתו עם התקדמות הדיון בהליך העיקרי "

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

ס"ח התש"ם, עמ' 2   3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   4

ס"ח התשכ"ט, עמ' 144    5

ס"ח התשי"ט, עמ' 190   6

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50   7
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חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 59(, התשע"ו-2016*

בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 32
בסעיף 32 - 

בסעיף קטן )א()4(, במקום "שנקבעה לענין סעיף 35" יבוא "שקבעה הממשלה לעניין   )1(
סעיף זה";

בסעיף קטן )ה(, במקום "לענין סעיף 35" יבוא "לעניין סעיף זה"   )2(

בסעיף 35 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 35

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

זכאי לקצבת פרישה שחזר לשירות במשרד הממשלתי, ביחידת הסמך או  ")א( 
בגוף אחר שהוראות סעיף קטן זה חלות עליו או הוחלו עליו שמהם פרש, והכנסתו 
הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים 
מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת 
ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, והכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא 
עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף 

קטן זה ";

בסעיף קטן )ב(, המילים "או מקופה ציבורית" - יימחקו;  )2(

בסעיף קטן )ד()1(, המילים "או בגוף שנקבע כקופה ציבורית לענין סעיף זה" -   )3(
יימחקו;

בסעיף קטן )ה(, המילים "או מקופה ציבורית" - יימחקו;  )4(

בסעיף קטן )ו(, במקום "משהגיעו לגיל הקובע" יבוא "משהגיע לגיל הקבוע לגביו,   )5(
בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השנייה";

בסעיף קטן )ז( -   )6(

במקום "בסעיף זה," יבוא "בסעיף זה - )א( 

"הכנסה כוללת" - המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה הרגילה;";

בסופו יבוא: )ב( 

""המשכורת הקיימת" - המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר 
המדינה;

"קצבה רגילה" - קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה " 

סעיף 63ד1 לחוק העיקרי - בטל 3 ביטול סעיף 63ד1

בסעיף 63ד2 לחוק העיקרי, פסקאות )2( עד )5( - יימחקו 4 תיקון סעיף 63ד2

סעיף 77ב לחוק העיקרי - בטל 5 ביטול סעיף 77ב

חוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס' 59(, התשע"ו-2016*

בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 32 - 

תיקון סעיף 32

בסעיף קטן )א()4(, במקום "שנקבעה לענין סעיף 35" יבוא "שקבעה הממשלה לעניין   )1(
סעיף זה";

בסעיף קטן )ה(, במקום "לענין סעיף 35" יבוא "לעניין סעיף זה"   )2(

תיקון סעיף 35בסעיף 35 לחוק העיקרי -2 

במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

זכאי לקצבת פרישה שחזר לשירות במשרד הממשלתי, ביחידת הסמך או  ")א( 
בגוף אחר שהוראות סעיף קטן זה חלות עליו או הוחלו עליו שמהם פרש, והכנסתו 
הכוללת עולה על המשכורת הקובעת, תשולם לו קצבה בשיעור שני שלישים 
מקצבתו הרגילה או בשיעור הקצבה הרגילה בניכוי שליש מהסכום שבו עודפת 
ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, והכול לפי הסכום הגבוה יותר; לא 
עלתה ההכנסה הכוללת על משכורתו הקובעת, לא תופחת קצבתו מכוח סעיף 

קטן זה ";

בסעיף קטן )ב(, המילים "או מקופה ציבורית" - יימחקו;  )2(

בסעיף קטן )ד()1(, המילים "או בגוף שנקבע כקופה ציבורית לענין סעיף זה" -   )3(
יימחקו;

בסעיף קטן )ה(, המילים "או מקופה ציבורית" - יימחקו;  )4(

בסעיף קטן )ו(, במקום "משהגיעו לגיל הקובע" יבוא "משהגיע לגיל הקבוע לגביו,   )5(
בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השנייה";

בסעיף קטן )ז( -   )6(

במקום "בסעיף זה," יבוא "בסעיף זה - )א( 

"הכנסה כוללת" - המשכורת הקיימת בצירוף הקצבה הרגילה;";

בסופו יבוא: )ב( 

""המשכורת הקיימת" - המשכורת שהזכאי לקצבת פרישה מקבל מאוצר 
המדינה;

"קצבה רגילה" - קצבה שהיתה מגיעה אילולא הוראות סעיף זה "

ביטול סעיף 63ד1סעיף 63ד1 לחוק העיקרי - בטל 3 

תיקון סעיף 63ד2בסעיף 63ד2 לחוק העיקרי, פסקאות )2( עד )5( - יימחקו 4 

ביטול סעיף 77בסעיף 77ב לחוק העיקרי - בטל 5 

התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ו )26 ביולי 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 636, מיום י"ז באייר התשע"ו )25 במאי 2016(, עמ' 112 

ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"ו, עמ' 738   1
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בסעיף 78א לחוק העיקרי, פסקאות )2( עד )5( - יימחקו 6 תיקון סעיף 78א

תחילתו של חוק זה ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומו 7 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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
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