ר״ןץ־ומ 11־;

ח׳ באב התשמי׳ו

 13באוגוסט 1986

1191

עמוד

חוק •בתי!הפשפש )תיקון:מס׳  ,(3התשימ״ו—1986

.

.

י .

.

.

.

חוק הבחירות לכנסת )תיקון ימס׳  ,(16זזתשט׳/ו—1986
חוק לתיקון פקידת מניעת טרור )»0׳  ,(2חתשמ״ו—1986

216
217

.

.

.

219

חוק ׳העונשין )תיקון מ;ס׳  ,(20הושומ״יו—1986

219

חוק חג ׳המצות )איסורי חמץ( ,התשמ׳׳ו—1986

220

חוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום )רישומ ציוד וגיוסו( ,התשמ״ו—1986

.

.
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חוק בווי המעונוס
תיקח סעיף 10

)תיקון מ ס ׳  ,(3ה ת ש מ ״ ו * 1 9 8 6 -

בסעיף  10לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד—1984
.1
העיקרי( ,במקום סעיף קטן )ג( י ב ו א :

1

)להלן — החוק

״)ג( מי ש נ ת מ נ ה ל כ ה ו נ ה בפיעל לפי סעיף זה רשאי לדון גם בענין הנתון
לסמכות בית ;•.משפט שבו הוא מכהן דרך קבע ,ובלבד שלא ידון באותו עגין
בשתי ערכאות.״
תיקח סעיף 31

בסעיף ) 31א( לחוק העיקרי ,ברישיה ,אחרי ״או ה מ ש נ ה לנשיא״ יבוא ״אוי שופט
.2
אחרי של בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא״.

תיקון סעיף 42

.3

בסעיף  42לחוק העיקרי׳ ,אחרי ״בדין״ יבוא ״למעט בחוק זה״.

תיקון פעיף 53

.4

בסעיף  53לחוק העיקרי ,אחרי ״בדין״ יבוא ״למעט בחוק זד״״.

תיקון סעיף ו

בסעיף  80לחוק העיקרי ,במקוים הסייפה המתחילה במלים ״ובענין פלילי״ יבוא
.5
״לא היתד .דעת רוב לענין מוג העונש׳ אוי מידת העונש —־ רואים שופט שהציע א ת סוג
העונש או מ י ד ת העונש ה ח מ ו ר י ם ביותר בנסיבות הענין ,כאילו הצטרף לדעתו של השופט
שהציע את ההצעה ה ק ר ו ב ה ביותר ל ה צ ע ת ו  :נחלקו הדעות איזהו סוג העונש או מידת
העונש החמורים ביותר — תכריע דעת אב־בית־הדין.״

תיקו! סעיף 84

בסעיף ) 84א( לחוק העיקרי ,במקום ״למנות שופט בית מ ש פ ט שלום״
.6
״למנות שופט״.

תיקון סעיף 96

.7

יבוא

בסעיף  96לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי ״פסק 'דין של רשם״ ייבוא ״של בית מ ש פ ט שלום
או של בית מ ש פ ט מ ח ו ז י ״ ;
)(2

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ה( פסק דין של ר ש ם של בית המשפט העליון ניתן לערעור לפני בית
המשפט העליון ,שידון בוי בשופט אהד.״ י

בתוספת השניה לחוק העיקרי ,בסופה י ב ו א :

תיקון ה!תוס8ת
השניה

״.5
.6

*
1
2
3

216

עבירה לפי סעיף  220לפקודת מיס ה כ נ ס ה .
2

עבירה לפי סעיף ) 17א( לחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח—» 1978
שנעברה בנסיבות מחמירות.״

נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ו ) 5באוגוסט  ; (1986הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בו־ו״וו ,1778
התשמ״ו ,עט׳ .211
ס״ת התשמ״ד ,עמי  ;198התשמ״ה ,עמי  ;138התשמ״ו ,עמי .36
דיני מדינת ישראל ,יוסח חדש  ,6עמי .120
ס״ח התשל״ח ,עמי .108

ספר החוקים  ,1191ח׳ באב התשמ״ו13.8.1986 ,

.9

אחרי ״רשאי למנות״

בסעיף ) 17א( לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״מ—1969

יבוא ״שופט בית דין אזורי או״•

תיקון חוק
מבודה'

שמעון פרם
ראש הממשלה

אברהם שריר
שר המשפטים

חיים ה רצו ג
נשיא המדינה
 4ס״ח התשכ״ט ,עמי .70

חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס׳  ,(16ה ת ש מ ״ ו * 1 9 8 6 -
בסעיף 21א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט—) 1969להלן
.1
החוק העיקרי( —
1

—

תיקון סעיף «21

) (1בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא :״בהיעדרו ימלא את תפקידו יושב ראש ועדת
הקלפי או מי שהיושב ראש קבעו לכך״!
)(2
.2

בסעיף קטן )ג( ,במקום ״רשאי להטיל״ יבוא ״יטיל״.

האמור בסעיף  32לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 32

״)ב( בשנה שבה נערכות בחירות תישלח למי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים,
לא יאוחר מ־ 21ימים לפני יום הבחירות ,ה ו ד ע ה כאמור בסעיף קטן )א( ,הכוללת
את המען המפורט של הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע בה.״
.3
׳עיבה

במקום סעיף  60לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 60

)א( עם הגשת רשימת מועמדים על ידי בוחרים יתן בא כוח
.60
הרשימה או ממלא מקומו בידי יושב ראש ה ו ע ד ה המרכזית ערבון
כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,בשיק ב נ ק א י ; בלא ערבון כאמור
לא תקבל הועדה המרכזית א ת רשימת המועמדים.
)ב( סכום הערבון יהיה ח מ ש ת אלפים שקלים חדשים ,בתוספת
הפרשי ה צ מ ד ה לפי שיעור עליית ה מ ד ד מהמדד שפורסם ביוני 1985
עד למדד שפורסם לאחרונה :ל פ נ י יום פרסום ההודעה ברשומות .לפי
סעיף קטן ) ג ( ; לענין זה ,״מדד״ — מ ד ד המחירים לצרכן שמפרסמת
ה ל ש כ ה המרכזית לסטטיסטיקה.
)ג( ועדת הבחירות המרכזית תפרסם ברשומות הודעה על סכום
הערבון ,ביחד עם פרסום ההודעה על המועד להגשת רשימות המועמדים.״

.4

בסעיף  66לחוק העיקרי ,בסופו י ב ו א :

תיקון מעיף 66

״לכספי הערבון שיוחזרו ייווספו הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית ה מ ד ד מן המדד
שפורסם לאחרונה לפגי מ ת ן הערבון עד המדד שפורסם לאהרוגד ,לפני ההחזרה;
* נתקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התשמ׳״ו ) 4באוגוסט  ; (1986הצעת החוק פורסמה בה״ח  ,1766התשמ״ו,
עמי .85
 1סייח התשכ׳״ט ,עמי  ¡103התשמ״ה ,עמ׳ .196

ספר החוקים  ,1191ח׳ באב התשמ״ו13.8.1986 ,
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לענין זה ,״מדד״
לסטטיסטיקה.״
תיקה סעיף 79

.5

ד,חל»ת סעיף»

.6

—

מדד

המחירים

לצרכן

שמפרסמת

הלשכה

המרכזית

בסעיף  79לחוק העיקרי —
)(1

בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא:
״הפרוטוקול יירשם ביד מזכיר ועדת הקלפי על פי הוראותיה״:

)(2

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג( ה ו ע ד ה האזורית תעביר מיד את הפרוטוקולים ישל ועדות הקלפי
שבאזורה עם כל חומר הבחירות לועדה המרכזית״;

)(3

בסעיף קטן )ד( —
)א( במקום ״נערך הפרוטוקול בידי מזכיר הועדה ייחתם גם בידו״ יבוא
״וכן ביד מזכיר ה ו ע ד ה ״ ;
)ב(

בםיפה ,המלים ״ושל הועדה האזורית״ — יימחקו.

במקום סעיף  85לחוק העיקרי י ב ו א , :
)א( רשימת מועמדים שהגישו בוחרים ולא קיבלה •אח אחוז
.85
הקולות הקבועים בסעיף ) 81א( ,יחולט הערבוז שניתן עם •הגשתה
לטובת אוצי״ המדינה.

״חילו» מעדבוז
י ״

)ב( ערבון שאין לחלטו כאמור בסעיף קטן )א( ,יוחזר לנותגו
מיד לאחר פיסום תוצאות הבחירות ברשומות ,בצירוף הסכום שנוסף
מכוח הוראת סעיף .66״
תיקון מעיף 91

,7

בסעיף ) 91א( לחוק העיקרי ,המלים ״ובנוסף לכף תעודת החייל שלו״ —• יימחקו.

תיקון סעיף 133

.8

כסעיף  133לחוק העיקרי׳ - -
)(1

במקומ כותרת השוליים יבוא :״הוראות ננוגע למירכך קליטה ק״עןק׳ום״.

) (2בסעיף קטן )א( ,במקום ״במחנות עולים״ יבוא ״במרכזי קליטה לעולים״
ובמקום ״המחנות״ יבוא ״מרכזי הקליטה״;
) (3בסעיפים קטנים )ב() ,ד( ו־)ה( ,במקום ״מחנות עולים״ יבוא ״מרכזי קליטה
לעולים״;
)(4

במקום סעיף קטן )ו( י ב ו א :
״)ו(

בסעיף זה ,״מרכזי קליטה לעולים״ — לרבות .כל מקום שנמצאים בו

עולימ והמנוהל בידי מ ש ר ד העליה והקליטה או המוכנות היהודית.״
תיקחי סעיף 134

בסעיף  134לחוק העיקרי ,המלה ״היוצאת״  - -תימחק.

פרס
שמעון
ראש ה מ מ ש ל ה

יצחק פרץ
ש ד הפנים

ח י ימ הר צוג
נשיא המדינה
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ספד ו־וווקימ 191׳) ,ת׳ באב התשמ״ו13.5.1986 ,

חוק לתיקון פקודת מניעת טרור )מסיי נ (  ,ה ח ש מ ״ ו * 1 9 8 6 -
בסעיף  4לפקודת מניעת מרור ,התע״ח—:1948

.1

)(1

1

1

—

תיקון סעיף 4

אחרי פסקה )ז( יבוא:
״)ח( או שהוא אזרח או תושב ישראל• ,המקיים ביודעין וללא סמכות כדין,
מגע בארץ או בחוץ לארץ עמ אדם הממלא תפקיד בהנהלה ,במועצה או
בגוף אחר כיוצא בזה של ארגון שהממשלות הכריזה עליו.לפי סעיף  8כארגון
טרוריסטי ,או המשמש נציג ש ל ארגון כאמור ,״ ;

)(2

בסופו יבוא;
״ואולם לא יורשע אדם לפי פסקה; )ח( אט הוכח לבית ה מ ש פ ט כי קיים את
המגע בארץ או בחוץ לארץ משום קירבת מ ש פ ח ה בינו לבין מ י שאתו קיים
את המגע ,או כי קיים את המגע בחוץ לארץ —
)(1

בענין מ ת ן סיוע לקרוב ' מ ש פ ח ה הנמצא במצוקת;

) (2כנציג של אמצעי תקשורת המשתתף במסיבת עתונאים ,ובלבד
שהשתתפו ב ה נציגים של אמצעי תקשורת .בינלאומיים;
) (3כ מ ש ת ת ף ברב־שיח בינלאומי בנושא אקדמי־ מדעי שאורגן בידי
מוסד אקדמי ,ובלבד ש ל א קיים ע מ ו מגע בענין מדיני.״
שמעון פרס
ראש ה מ מ ש ל ה

אברהם שריר
שר המשפטים

חיים הר צ ו ג
נשיא המדינה.
* גתקבל בבנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ו ) 5באוגוסט  ; (1986הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1742
התשמ״ה ,עמי .248
 1ע״ר התש״ה ,ת־ט׳ אי ,עמי  ;73ס״ח התש״מ ,עמ׳ .187

חוק העונשין )תיקון מסי־  ,(20התשמ״* 1986~1
.1

הוספת סעיפים
144א עד 44וה •

אחרי מעיף  144לחוק העונשין ,התשל״ז— 1977י ,יבוא:
״סימן א׳  : 1תפתה לגזענות

ז״י־ייי

1

144א.

בסימן זה —

״גזענות״ — רדיפה ,השפלה ,ביזוי ,גילויי איבה ,עוינות או אלימות ,או
גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה ,והכל בשל צבע
או השתייכות ,לגזע או למוצא לאו־מי־אתני;
״פרסם״ — כהגדרתו בסעיף  ,2לרבות בשידורי רדיו או טלוויזיה.
* נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ו ) 5באוגוסט  ; (1986הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1728
התשמ״ה ,עמי .195
 1ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשמ״ד ,ע»׳ .156
ספר החוקים 191י ,1ח׳ באב התשמ״ו13.8.1986 ,
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איסור פרסום
הסתה לגזענות

 144ב) .א(
חמש שנים.

המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות ,דינו — מאסר

)ב( לעגין סעיף זה ,אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות
או לא ואם היד .בו אמת או לא.
 144ג) .א( פרסום דין וחשבון נכון והוגן על מעשה כאמור בסעיף  144ב,
לא יראוהו כעבירה על אותו סעיף ,׳ובלבד שלא נעשה מתור מטרה להביא
לגזענות.
)ב( פרסום ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה ,או שמירה
על פולחן של דת ,לא יראו אותם כעבירה לפי סעיף 144ב ,ובלבד שלא
נעשה מתוך מטרה להסית לגזענות.
 144ד .המחזיק לשם הפצה פרסום האסור לפי
לגזענות ,דינו  —-מאסר שנה ,והפרסום יחולט.

החזקת פרסום
גזעני

סעיף  144ב כדי להביא

 144ה .לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סימן זה אלא בהסכמה
בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.״
שמעון פרם
ראש הממשלה

אברהם שריר
שר המשפטים

חיים ה ר צ ו ג
נשיא המדינה

חוק חג המצות )איסורי חמץ( ,ה ת ש מ ״ ו  9 8 6 -ו *
איסור הצגת

סייג לאיסור

מצהרי יום י״ד בניסן עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ״א בניסן,
.1
לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או לצריכה :לעניי זה ,״מוצר חמץ״ —

.2

)(1

לחם;

)(2

לחמניה;

)(3

פיתה;

)(4

כל מוצרי קמח חמץ אחרים.

הוראות סעיף׳  1לא יחולו —
) (1בתחומו׳ של ישוב שבו מרבית התושבים או מרבית חברי מועצת
הרשות המקומית אינם יהודים;

* נתקבל בכנסת ביומ כ״ח בתמוז התשמ״יו ) 4באוגוסט  ; (1986הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1724
התשמ״ה ,עמי• .160
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ספר החוקים 191י ,1ח׳ באב התשמ״ו13.8.1986 ,

) (2בתחומו של ישוב אחר — בחלקיו שבהם מרבית התושבים א ע ם יהודים
או שבהם מ ר ב י ת בתי־העסק אינם של יהודים;
) (3בתחומו של ישוב שיתופי שבו בתיי־העסק מיועדים לצרכי תושביו
של המקום בלבד.

.3

העובר על הוראות סעיף

,1

דינו — קנס.

עונשיו

)א( שר הפנים ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מ י שמונה
.4
כדין לפקח או למפקח מכוח היקוק ,וכן מתוך רשימת פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות
מקומיות.
)ב( למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק
בהשתמשו בסמכות כאמור —

זה

מפקחים

;

) (1יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף  2לפקודת מדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[ ,התשכ״ט— 1969י ;
) (2יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה
בדרגת מפקח לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(  ,וסעיף 3
לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו:
2

בתוספת השלישית לחוק ב ת י המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד—1984

.5

י׳,

בסופה

ין-ןין .

תיקון חול,

בתי הנןשפש

״ .23חוק חג המצות )איסורי חמץ( ,התשמ״ו—.1986״
)א( שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת הפגים ואיכות
.6
הסביבה של הכנסת ,להתקין תקנות לביצועו.
)ב( ש ר הפנים רשאי לקבוע את גבולותיהם של אותם חלקי ישובים שעליהם
•לא חל סעיף  ,1מ כ ח האמור בסעיף .(2) 2

שמעון טוס
ראש ה מ מ ש ל ה
חיים הר צו ג
נשיא המדינה
 1דיני מדינו! ישראל ,נוסה חדש  ,12עמי .284
 2חוקי א״י ,כ ר ו אי ,עמ׳ .467
 3.ם״ית התשמ״ד ,עמי .198

•םפר החוקים  ,1191ח׳ באב היתשמ״ ו13.8.1986 ,

יצח ק פרץ
שר הפנים

ביצוע ותקנות

חוק להארכת תוקן* תקנות שעת חיתם )רישומ ציוד וגיוסו(,
התשמ״ו986-ו *
הארכת תוקף

תקפן של תקנות שעת ה י מ ם )רישום ציוד וגיוסו( ,התשי״ז—•1956י ,מוארך בזה
.1
עד יום כ״ח בהשון התשמ׳׳ז ) 30בדצמבר .(1986

ו״׳ייי׳

תחילתו של חוק זה ביום כ״ד בסיון התשמ״ו ) 1ביולי  ,(1986ואולם לא יועמד
.2
אדם לדין בשל עבירה לפי התקנות שעבר אחרי יום התהילה האמור ולפני קבלת חוק זד,
בכנסת.
שמעון פ ר ס ,
ראש הממשלה

יצ חק ר ב י ן
שר הבטחון

חי ימ ה רצוג
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת .ביוט כ״ט בתמוז התשמי״ו ) 5באוגוסט  ; (1986הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1782
התשמ״ו ,עמ׳ .222
 1ק״ת התשי״ז ,עמי  ;334התשלי״א ,עמ׳ « ;15התשל״ב ,עמ׳  ;46התשל״ג ,עמ׳  ;80התשמ״א ,עמי  ;122התשמ״ד,
עמי  ;24התשצו״ה ,עמי  ;14ו5תשמיו ,עמ׳ .70
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