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חוק סדר הדין הפלילי)תיקון מם׳  ,(23התשנ״ו996-ו
חוק העונשין)תיקון מס׳  ,(48התשנ״ו 996-ו
חוק העונשין)תיקון מם׳  ,(49התשנ״ו 996-ו
חוק למניעת אלימות במשפחה)תיקון מסי  ,(2התשנ״ו1996-
חוק זכויות יוצרים ומבצעים)קלטות()תיקוני חקיקה( ,התשנ״ו 996-ו
תיקונים עקיפים:
פקודת זכות יוצרים  -מם׳ 6
חוק זכויות מבצעים ,התשמ׳׳ד 984-ו
חוק הביקורת הפנימית)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ו1996-

ו 2במרס 1996

עמוד
240
241
241
243
244

246

חוק ס ד ר הדין ה פ ל י ל י ) ת י ק ו ן מס׳  ,(23התשנ״ו*1996-
תיקון סעיף 225א

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב 982-ו י )להלן  -החוק העיקרי(,
.1
האמור בסעיף 225א יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( אין באמור בסעיף קטן )א( כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי שביקש
להישפט לפי סעיף  ,229אף אם עברו המועדים הקבועים בסעיף קטן)א(.״

תיקון סעיף 229

.2

בסעיף  229לחוק העיקרי -
) (1במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס ,ישלם ,תוך תשעים ימים מיום
ההמצאה ,א ת הקנס הנקוב בהודעה ,לחשבון שצויין בה ,זולת אם פעל באחת
מדרכים אלה:
)ו( הגיש לתובע ,תוך שלושים ימים מיום ההמצאה ,בקשה לביטול
כאמור בסעיף קטן)ג(;
) (2הודיע ,תוך תשעים ימים מיום ההמצאה ,בדרך שנקבעה בתקנות,
שיש ברצונו להישפט על העבירה.
מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה )ו( לא יהיה רשאי להודיע על רצונו
להישפט כאמור בפסקה ) ,(2אלא תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה על
החלטת התובע בענין הביטול.״;
) (2בסעיף קטן)ד( ,המלים ״ומנין שלושים הימים להגשת בקשה להישפט יחל ביום
ההמצאה״  -יימחקו;
) (3בסעיף קטן)ו( -
)א( ברישה ,אחרי ״מתשלום״ יבוא ״כפל הקנס או״ ובמקום ״כולה או מקצתה״
יבוא ״כולם או מקצתם״;
)ב( פסקה ) - (1תימחק:
)ג( במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2נבצר מהמבקש לשלם א ת הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה
בו;";
)ד( בפסקה ) ,(3אחרי ״הסיבה לחיוב״ יבוא ״בכפל הקנס ארי;
) (4בסעיף קטן )ח( ,בסופו יבוא ״אולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם
ששילם א ת הקנס ותובע ביטל את הודעת תשלום הקנס לפי סעיף קטן)ג(.״;
) (5אחרי סעיף קטן)ח( יבוא:
״)ח (1בוטלה הודעת תשלום קנם לאחר שהקנס שולם ,יוחזר סכום הקנס
ששולם.״

נתקבל ב כ נ ס ת ביום כ״א באדר התשנ״ו) 12במרס  ;(1996ה צ ע ו ת החוק ודברי ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2425מיום כ״א בתמוז התשנ״ה ) 19ביולי  ,(1995עמי  574ובהצעות חוק  ,2484מיום א׳ בשבט התשנ״ו)22
בינואר  ,(1996עמי .444
סייח התשמ״ב ,עמי  ;43התשנ״ו ,עמי .12

240

ספר ה ח ו ק י ם  ,1583א׳ בניסן התשנ״ו21.3.1996 ,

הוראות סעיפים ) ,0)229ח( ו־נח ו( לחוק העיקרי בנוסחם בחוק זה יחולו גם על בקשות
,3
שהוגשו לפני תחילתו של חוק זה ובלבד שהתובע טרם נתן החלטה בהן.
תחילתו של סעיף )229א( לחוק העיקרי בנוסחו בחוק זה ,שלושה חודשים מיום פרסום
.4
חוק זה.
שמעון פרם
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

ה ו ר א ת מעבר

תחילה

דוד ליבאי
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

חוק ה ע ו נ ש י ן ) ת י ק ו ן מם׳  ,(48ה ת ש נ ״ ו * 1 9 9 6 -
בחוק העונשין ,התשל״ז50977-ו' ,בסעיף )^ ,(x1במקום ״שופט בית משפט מחוזי״
.1
יבוא ״שופט המכהן בבית משפט מחוזי או שופט המכהן בביתי משפט שלום,״ ובסופו יבוא
״שר המשפטים רשאי למנות לועדה שופט בדימום לתקופה של שנתיים ,ורשאי הוא לשוב
ולמנותו לתקופות נוספות של עד שנתיים כל אחת״.
ש מ ע ו ן פרם
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

תיקון סעיף

30

דודליבאי
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל ב כ נ ס ת כיום ב״ב באדר התשנ״ו) 13במרס  ;(1996ה צ ע ת החוק ודברי ה ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2505מיום א׳ באדר התשנ״ו) 21בפברואר  ,(1996עמי .554
סייח התשל״ז ,עמ׳  ;226התשנ״ו ,עמי .42

חוק ה ע ו נ ש י ן ) ת י ק ו ן מס׳  ,(49ה ת ש נ ״ ו * 1 9 9 6 -
בחוק העונשין ,התשל״ז) 1977-להלן  -החוק העיקרי( ,בפרק ד סימן זי ,בכותרת,
.1
במקום ״טיפול במשתמשים בסמים״ יבוא ״טיפול בקהילה״.
י

החלפת כותרת

.2

בסעיף  83לחוק העיקרי ,במקום ״בסעיף 82״ יבוא ״בסעיפים  82או 86״.

תיקון סעיף 83

.3

אחרי סעיף  85לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 86

״טיפול באלימות

במשפחה

) .86א( הורשע נאשם ונוכח בית המשפט כי הוא נוהג באלימות כלפי
בן משפחתו ,רשאי בית המשפט להטיל עליו בצו ,מבחן שבמסגרתו יעבור
הנידון טיפול בקהילה ,על פי תכנית שיורה בית המשפט ,ורשאי בית
המשפט לתת צו כאמור ,אם קבע שהנאשם עבר א ת העבירה אך לא
הרשיעו.

נתקבל ב כ נ ס ת ביום ב״ב באדר התשנ״ו) 13במרס  ;(1996ה צ ע ת החוק ודברי ההסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2496מיום ב״ב בשבט התשנ״ו) 19בפברואר  ,(1996עמי .524
ם״ח התשל״ז ,עמ׳  ;226התשנ״ו ,עמי .241
ספר ה ח ו ק י ם  ,1583א׳ בניסן ה ת ש נ ״ ו 21.3.1996 ,
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)ב(

לענין סעיף זה -

״בן משפחתו״  -לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר ,והוא אחד מאלה:
)ו( בן זוג ,הורה או בן זוג של הורה ,הורה של בן זוג או בן זוגו
של ההורה ,םב או סבחא ,צאצא או צאצא של בן זוג ,אח או
אחות ,גיס או גיסה ,דוד או דודה ,אחיין או אחיינית:
) (2קטין או חסר ישע ,שעובר העבירה אחראי עליו ,כהגדרת
״אחראי על קטין או חסר ישע״ בסעיף 368א;״,-
״בן זוג״  -לרבות הידוע בציבור בבן זוגו.״
האמור בסעיף  335לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( העובר עבירה לפי סעיף  334כלפי בן משפחתו ,דינו  -כפל העונש הקבוע
לעבירה :לענין סעיף זה ,״בן משפחתו״  -לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר ,והוא
אחד מאלה:
)ו(

בן זוגו ,לרבות הידוע בציבור כבן זוגו:

) (2קטין או חסר ישע ,שעובר העבירה אחראי עליו ,כהגדרת ״אחראי על קטין
או חסר ישע״ בסעיף 368א.״
האמור בסעיף  382לחוק העיקרי יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( העובר עבירה לפי סעיף  379כלפי בן משפחתו ,דינו  -כפל העונש הקבוע
לעבירה; לענין סעיף זה ,״בן משפחתו״  -לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר ,והוא
אחד מאלה:
)(1

בן זוגו ,לרבות הידוע בציבור כבן זוגו׳,

) (2קטין או חסר ישע ,שעליו עובר העבירה אחראי ,כהגדרת ״אחראי על קטין
או חסר ישע״ בסעיף 368א.
)ג( העובר עבירה לפי סעיף  380כלפי בן זוגו ,כמשמעותו בסעיף קטן)ב( ,דינו  -כפל
העונש הקבוע לעבירה.״
שמעון פרם
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

דוד ליבאי
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 583ו ,א׳ בניסן התשנ״ו996 ,ו21.3.

חוק ל מ נ י ע ת א ל י מ ו ת במשטחה )תיקון מם׳  ,(2ה ת ש נ ״ ו * 1 9 9 6 -
בחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ״א-ו99ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו,
ו.
בהגדרה ״בן משפחה״ ,בפסקה  ,1אחרי ״הורה או בן זוג של הורה״ יבוא ״הורה של בן זוג או
בן זוגו של ההורה״.
י

.2

בסעיף  2לחוק העיקרי -

תיקון סעיף ו

תיקון סעיף 2

)ו( בסעיף קטן)אץ ,(4בסופו יבוא ״לרבות נשק שניתן לו מטעם צבא הגנה לישראל
או מטעם רשות אחרת מרשויות המדינה״;
) (2אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)גו( בית המשפט רשאי להאריך את תקופת תוקפה של ערובה להתנהגות
טובה לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים מיום שיפוג תוקפו של צו
ההגנה.״,-
) (3בסעיף קטן)ד( ,בסופו יבוא ״ואם המחוייב בצו נמנה עם כוחות המילואים של
צבא הגנה לישראל ,תימסר הודעה על כך גם לצבא הגנה לישראל.״;
) (4בסופו יבוא:
״)ו( ניתן צו הגנה שאינו כולל איסור כאמור בסעיף קטן )אץ ,(4יפרש בית
המשפט בהחלטתו א ת הנימוקים לאי הכללת איסור כאמור בצו.״
אחרי סעיף  2יבוא:

.3

״התחייבות לקבלת 2א) .א( ניתן צו הגנה ,רשאי בית המשפט עם מתן הצו או במועד
מאוחר יותר ,להורות למחוייב על פי הצו ,לתת התחייבות שיקבל טיפול
י'
מגורם שיקבע בית המשפט )להלן בסעיף זה  -התחייבות לקבלת
טיפול(.
1

1,13

)ב( לא יורה בית משפט על התחייבות לקבלת טיפול ,אלא לאחר
שהוגש לו תסקיר כאמור בסעיף  6ובית המשפט נוכח כי המחוייב על פי צו
ההגנה מתאים לטיפול ,מסכים ומבין א ת תנאיו ואת ומהותו של הטיפול,
וכי קיימת מסגרת לטיפול בו.
)ג( נתן בית משפט הוראה להתחייבות לקבלת טיפול ,יורה על
מסירת דיווח לבית המשפט על התקדמות הטיפול ,במועדים ובדרכים
שיקבע.״
בסעיף  3לחוק העיקרי ,אחרי ״היועץ המשפטי לממשלה או נציגו״ יבוא ״תובע
.4
משטרתי״.
שמעון פרס
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

תיקון סעיף 3

דוד ליבאי
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

* נתקבל ב כ נ ס ת ביום כ ״ ב ב א ד ר התשנ״ו) 13במרס 996ו(; ה צ ע ת החוק ודברי ה ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2496מיום בייט בשבט התשנ״ו) 19בפברואר  ,(1996עמי .525
י סייח התשנ״א ,עמי  ;138התשנ״ה ,עמ׳ .399
ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,1583א׳ בניסן ה ת ש נ ״ ו 21.3.1996 ,
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חוק זכויות יוצרים ומבצעים )קלטות()תיקוני חקיקה( ,ה ת ש נ ״ ו 1 9 9 6 -
תיקון פקודת
זכות יוצרים -
מס׳ 6

ו.

בפקודת זבות יוצרים  ,אחרי סעיף 3א יבוא:

״הגדרות

,

3ב.

בסעיפים 3ג עד 3ו -

״זבות יוצרים״  -כמשמעותה בסעיף ו) (2לחוק זבות יוצרים ,וו9ו ;
2

״זכות מבצעים״  -כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים ,התשמ״ד984-ו ;
ג

״חברות התמלוגים״  -כל אחד מאלה:
)ו( תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים:
) (2תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;
) (3תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג
א ת מרבית המפיקים הויזואליים  -במאוחד
שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך התרבות והספורט;
״טביעה״  -שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות ,לשמוע או
לשעתק א ת היצירה,-
״קלטת״  -התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או
טביעה ויזואלית ,למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;
״שיעתוק״  -העתק של טביעה או של חלקה המהותי.
שימוש פרטי
וביתי
תשלום לבעלי
זכויות יוצרים
ומבצעים

3ג .לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק
יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות.
3ד) .א( הממשלה תפצה א ת בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות
המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות ,הנגרמת להם בשל טביעה או
שיעתוק על קלטות ,לשם שימוש פרטי וביתי ,לפי סעיף 3ג.
)ב( הממשלה תעביר לחברות התמלוגים ,מדי שנה ,סכום בשיעור
 5%מהמחיר לצרכן ,ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו
בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.
)ג( הסכום האמור בסעיף קטן)ב( יחולק בחלקים שווים בין שלוש
חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3ב בפסקאות )ו( (2),ו־).(3
)ד( ועדה שתכלול א ת נציג שר האוצר ,נציג שר המשפטים ונציג
שר החינוך התרבות והספורט תקבע א ת הנתונים הדרושים לצורך קביעת
הסכום כאמור.

חלוקת הגמול

3ה .התעוררו חילוקי דעות לגבי חלוקת הגמול ,יכריע בענין בית
המשפט; לדיון בבית המשפט ,יוזמנו ,בדרך שתיקבע בתקנות ,נציגי חברות
התמלוגים ,נציג משרד החינוך התרבות והספורט והיוצר או המבצע

• נתקבל ב כ נ ס ת ביום כ״ב באדר התשנ״ו) 13במרס  996ו(; ה צ ע ת החוק ודברי ה ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,2520מיום י״ג באדר ה ת ש נ ״ ו )  4במרס  ,(1996עמי .601
חוקי א״י ,כרך א; עמי  ;364סייח התשמ״ח ,עמי ודו.
חוקי א״י כרך גי ,עמי .2633
סייח התשמ״ד ,עמ׳  ;157התשנ״ו ,עמי .88
2
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שלגבי גמולו התעוררו חילוקי הדעות ,לפי הענין; החלטת בית המשפט
תחייב א ת כל חברות התמלוגים ואת כל בעלי זכויות היוצרים והמבצעים,
אף אם לא היו צד להליך בפני בית המשפט.
ה ש א ל ה אי ה ש ב י ה

3ו .השאלה או השכרה ,לצורכי מסחר ,של קלטת שבה טבועה יצירה או
חלקה המהותי ,היא זכות יוצרים כמשמעותה בחוק זכות יוצרים.

תקנות

3ז .שר החינוך התרבות והספורט ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי
להתקין תקנות לביצוע פקודה זו.״

.2

בחוק זכויות מבצעים ,התשמ״ד984-ו -

תיקון חוק
זכויות מבצעים

)ו(

בסעיף  ,2בפסקה ) ,(4אחרי ״מכירה״ יבוא ״השאלה,״;

)(2

אחרי סעיף  4יבוא:

״זבות מוסרית

4א) .א( למבצע זכות ששמו ייקרא על בל ביצוע שנעשה על
ידיו ועל כל טביעה או שיעתוק שלו ,בהיקף ובמידה המקובלים
לאותו ענין.
)ב( המבצע זכאי שלא ייעשה בביצוע שבו נטל חלק או
בטביעה או בשעתוק של ביצוע כאמור ,כל סילוף ,פגימה או שינוי
אחר ,או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לביצוע
העלולים לפגוע בכבודו או בשמו של המבצע.
)ג( פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית ,והוראות
פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[  ,יחולו עליה.״
5

שמעון פרס
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המרינה

4
5

דוד ליבאי
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

ם״ח חתשמ״ד ,עמי .157
דיני מ ד י נ ת ישראל ,התשכ״ח ,עמי  :266התשנ״ב ,עמי .153
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חוק הביקורת הפנימית )תיקון מם׳  ,(2ה ת ש נ ״ ו  9 9 6 -ו *
תיקון סעיף ו

ו.

בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ״ב992-ו  ,בסעיף ו ,בהגדרה ״גוף עיבורי״ ,בסופה

יבוא:
״)(4

קופת חולים שהוכרה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד; 1994-״.
2

ש מ ע ו ן פרם
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

דוד ליבאי
שר המשפטים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

* נתקבל ב כ נ ס ת ביום כ״א באדר חתשנ״ו) 12במרס  ;(1996ה צ ע ת החוק ודברי ה ה ס ב ר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,12s2מיום ז׳ באדר התשנ״ו) 27בפברואר 572. ,(1996עמי
י סייח התשנ״ב ,עמי  ;198התשנ״ה ,עמי .106
סייח התשנ״ד ,עמי  ;156התשנ״ה ,עמי .81
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