רשומות
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עמוד
חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לנין הממלכה הירדנית ההאשמית)שימוש
משותף בשדה התעונוה עקבה()הומת שעה()תיקון( ,התשנ״דו 998-ו
חוק העונשין)תיקון מט׳  ,(52התשנ •ת 1998-
חוק גיל הנישואין)תיקון מס׳  ,(4התשנ־ה998-ו
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה)תיקון מס׳  ,{10החשניח1998-
חוק הנוער)טיפול והשגחה()תיקון מס׳ נ  ,(1התשג־ח1998-
חוק התגמולים)ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה()תיקון מס־  ,(2התשנ״ח 998-ו . . .
חוק פיצויי פיטורים)תיקון מם׳  ,(18התשנ־ח1998-
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חוק.יישום מזבר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית
ההאשמית )שימוש משותף בשדה התעופה עקבה()הוראת שעה()תיקון(,
התשנ״ח*1998-
.
בחוק ׳־ישובו מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית
ו.
)שימוש"משותף בשדה התעופה עקבה( )הוראת שעה( ,התשנ״ח~ד) '199להלן  -החוק
העיקרי( ,בסעיף  ,14במקום ״ו׳ בתמוז התשנ״ח ) 50ביוני (1998״ יבוא ״ט״ז בתמוז התשנ״ט
\
) 30ביוני (1999״.
תחילתו של חוק זה ביום ז׳ בתמוז התשנ״ח )ו ביולי .(1998
'.2
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

שאול יהלום
שר התחבורה
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביומ ה׳ באב התשנ״ח ) 28ביולי  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2731מיום י״ט בתמוז התשנ״ח ) 13ביולי  ,(1998עמי .438
סייח התשנ״ח ,עמי .12

חוק העונשין)תיקון מס׳  ,(52התשנ״ח998-ו*
תיקון סעיף

בחוק העונשין ,התשל״ז977-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף )15ב( ,בסופו יבוא ״או
.1
עבירה לפי סימן י׳ לפרק ח׳ שעבר בקטין או בקשר לקטין מי שהיה בזמן עשיית העבירה
אזרח ישראלי״.
י

 5ו

בסעיף 34כד לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 34כד

.2

תיקון סעיף  4א

.3

)ו( אחרי ההגדרה ״חבלה מסוכנת״ יבוא:
״״חומר מחשב״ ,״מחשב״  -כהגדרתם בחוק המחשבים ,התשנ״ה995-ו ״;
2

) (2בהגדרה ״פרסום״ אחרי ״דבר דפוס״ יבוא ״חומר מחשב״;
) (3בהגדרה ״פרסם״ -
)א( בפסקה )ו( ,בסופה יבוא ״או להפיצן באמצעות מחשב בדרך הזמינה
לציבור ,או להציען לציבור באמצעות מחשב״;
)ב( בפסקה ) ,(2בסופה יבוא ״או להפיצו לציבור באמצעות מחשב בדרך
הזמינה לציבור ,או להציעו לציבור באמצעות מחשב״;
) (4אחרי ההגדרה ״ציבור״ יבוא:
״״קטין״  -אדם שטרם מלאו לו  18שנים,״
4ו

בסעיף 144א לחוק העיקרי ,ההגדרה ״פרסם״  -תימחק.

נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשנ״ח ) 28ביולי  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2639מיום ט״ז בתמוז התשג״ז) 21ביולי  ,(1997עמי  464ועמי .477
סייח התשל״ז ,עמי  ;266התשנ״ח ,עמי .270
ם״ח התשנ״ה ,עמי .366
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.4

אחרי סעיף  205לחוק העיקרי יבוא:

״איסור פרסום
ומסירת מידע
בדבר זגות
של קטין

205א .המוסר מידע או המפרסם פרסום על מתן שירות של מעשה זנות,
כשנותן השירות הוא קטין ,דינו  -מאסר חמש שנים :לענין עבירה לפי
סעיף זה ,אחת היא אם שירות הזנות ניתן בישראל או מחוץ לישראל ,אם
המידע מתייחס לקטין מסוים אם לאו ,או אם הפרסום מציין שנותן
השירות הוא קטין אם לאו.

איסור ציון
קטינות בפרסום
שירותי זנות
איסור פרסום
בדבר שירותי
זנות של בגיר

205ב .המפרסם פרסום המציין שנותן שירותי זנות הוא קטין ,כשנותן
השירות אינו קטין ,דינו  -מאסר שישה חודשים.

הוספת םעיפלם
205א עד 205ג

205ג) .א( המפרסם פרסום ברבר מתן שירותי זנות ,כשנותן השירות
אינו קטין ,דינו  -מאסר שישה חודשים.
)ב( הוראות סעיף קטן)א( לא יחולו על פרסום בדבר מתן שירותי
זנות ,אם התקיימו בו כל אלה:
)ו(

ענינו אך ורק מתן שירותי זנות;

)(2

הוא התפרסם בנפרד מדברי פרסום אחרים,-

)(3

הוא נמסר לאדם רק לפי בקשתו,-

)(4
זנות.

סומן בו ,בצורה בולטת ,כי מטרתו היא לפרסם שירותי

)ג( שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה.״
בסעיף  214לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)ב( יבוא:

תיקון סעיף 214

״)ב( המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ,לרבות הדמיית קטין או ציור של
קטין ,דינו  -מאסר חמש שנים.
)בו( המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה ,או המשתמש בקטין בהצגת
תועבה ,דינו  -מאסר שבע שנים.
)ב (2נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים )ב( או )בו( בידי האחראי על הקטין
בהגדרתו בסעיף 368א ,או בהסכמתו של אחראי כאמור ,דינו של האחראי  -מאסר
עשר שנים.
)ב (3המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ,דינו  -מאסר שנה :לענין
סעיף קטן זה ,״מחזיק״  -למעט המחזיק באקראי ובתום לב.״

.6
״הגנות

אחרי סעיף 214א לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 214ב

4ו2ב .לא יראו אדם כעובר עבירה לפי סעיפים 205א עד 205ג ו־ ,214אם
מסירת המידע ,הפרסום או ההחזקה נעשו למטרה בשרה ,לרבות לשם
דיווח נבון והוגן בענין שסימן זה דן בו ,ובלבד שמסירת המידע ,הפרסום או
ההחזקה אינם אסורים לפי דין אחר ולא געשו כדי לעודד מעשים אסורים
לפי סימן זה.״

ספר החוקים  ,1683י״ג באב התשנ״ח5.8.1998 ,
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תחילתו של סעיף  saosלחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה 3 ,חודשים מיום
.7
פרסומו של חוק זה,
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ו י צ מ ן
נשיא המדינה

״נחי ה ג ג ב י
שר המשפטים
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

חוק גיל הנישואין)תיקון מ0׳  ,(4התשנ״דו998-ו
תיקון סעיף ו

־

בחוק גיל הנישואין .התשיי 1950-יי)להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף  ,1במקום ההגדרה
.1
״גערה׳ יבוא:
״״גער״  -גבר שלא מלאו לו שבע עשרה שנים

;

״נערה״  -אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנמ־ז*:
תיקון סעיף 2

.2

תיקון סעיף ג

.3

בסעיף ג לחיק העיקרי -
)(1

ברישה ,במקום ״אדם שעשה״ יבוא ־מי שעשה״:

)(2

בפסקה )א( ,בםו,״ה יבוא ״או נשאה נערי;

)(3

בפסקה )ב( ,בסופה יבוא ״או של נערי,

) (4בפסקה)ג( ,במקומ ״נעתי שהיא בתו או שהיא נתונה״ יבוא ״נערה או מנד שחס
בתו או בנו שהם נתונים״ ובמקום ״מאסר עד שתי שנים או קנס עד שש מאות לירות
או שני הענשים באחד״ יבוא ״מאסר שנתיים או קנס באמור בסעיף ו)6א! (3לחוק
העונשין ,התשל״ז '1977-״.
;

בסעיף  3לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן)ב( ,במקום ־על ידי האשה -יבוא ־על ידי מי שנישאה בהיותה נערה
או מי שנישא בד־יוחו נער״ .במקום ״מהוריה׳ יבוא ״מהודיהט״ ובמקום
״מאפוכזרופסיה״ יבוא ״מאפוטרופסיהם״:
)נ( בסעיף קטן )גג במקום ׳לאשה־ יבוא ״למי שנישאה בהיותה נערה או למי
שנישא בהיותו נערי;
)ג( בסעיף קטן)ד( -
)א( בפסקה )ו( ,במקום יעל ידי האשה לפני שמלאו לה״ יבוא יעל ידי מי
שנישאה בהיותה גערה או מי שנישא בהיותו נער לפגי שמלאו להם״
;

• נתקבל בכנסת ביים ה׳ באב דזהשנ״ח ) 28ביולי  :(1998הצעת החוק ודברי ההסבר 9ודסמו בהצעות חיק
 ,2728מיום י׳־ב בתמוז התשג־ח ) 6ביולי  ,0998עמי .426
סייח התש״י ,עמי  ;286התשנ״ה ,עמי .397
סייח התשל־ז ,ענו .226
1

ג
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)ב( בפסקה) ,(2במקום ״מהוריה או מאפוטרופםיה של האשה״ יבוא ״מהוריהם
או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער״
ובמקום ״לאשה״ יבוא ״להם״.
.4

בסעיף  4לחוק העיקרי ־־
)ו(

תיקון סעיף 4

ברישה ,במקום ״להמתקת העונש״ יבוא ״לקולא״;

) (2בפסקה )א( ,אחרי ״התיר״ יבוא ״או הסכים להתיר״ ובמקום ״האשה״ יבוא ״בן
זוגו״.
.5

תיקון סעיף 5

בסעיף  5לחוק העיקרי ־־
)ו(

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא ״או גער״;

)(2

ברישה ,כמקום ״להרשות גישואי נערה״ יבוא ״לתת היתר״:

) (3בפטקה ) ,(1בתחילתה יבוא ״לנישואי נערה -״;
)(4

ן

אחרי פסקה ) (1יבוא:
״)וא( לנישואי גער  -אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו;״;

) (5בפסקה ) ,(2בתחילתה יבוא ״לנישואי נערה או נער  -־  ,ובמקום ״לנערה״ יבוא
״לה מ״.
בסעיף י.א לחוק העיקרי ,אחרי ״על ידי הנערה״ יבוא ״או הנער״ ,במקום ״מהוריה״
.6
יבוא ״מהוריהם״ ,במקום ״אפוטדופסיה־ יבוא ״אפוסרופסיהם״ ובמקום ״על ידי האיש״ יבוא
״על ידי מי שמבקש להינשא להם״.
בנימין ג ת נ י ה ו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המרינה

תיקון סעיף 5א

צחי הנגבי
שר המשפטים
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מסי  ,(16התשנ״ח*1998-
!.4
6וא -

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש״ל 1970-י)להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף

תיקון סעיף 16א

)ו( במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( יתום משני הוריו שמתקיימים לגביו ,עקב היותו יתום ,התנאים המזכים
בתגמול לפי חוק זה ובגמלה לפי חוק הביטוח ,יהיה זכאי מכוחו של בל אחד
מהוריו ,לתגמול או לגמלה לפי בחירתו ובלבד שלא יבחר בגמלאות לפי חוק זה,
מכוחם של שני ההורים.״;
• נתקבל בכנסת ביום זד באב התשנ׳־ח ) 28ביולי  ,-(1998הצעת החיק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
.:׳דכ .מיום י״מ בתמוז התשנ״דז).יי ביולי  ,(1998עמי .438
י סיח התש׳ ל ,עם׳  ,-126וזתשנ״ז ,עמי  ;90התשנ״ח ,עמי .99

ספר החוקים ג ,168י״ג באב התשנ־ח5.8.1998 ,

9ו3

בסעיף קטן)ב( -
)א( בפסקה )ו( ,אחרי ״הבחירה״ יבוא ״בין תגמול לבין גמלה באמור בסעיף
קטן)א( מכוחו של הורה אחד,״ ובמקום ״לתגמול השני״ יבוא ״לתגמול״;

)(2

)ב(

אחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3יתום שבחר בגמלה או בתגמול לפי סעיף  6ו והוראות סעיף קטן)א(
חלות עליו ,זכאי לבחור מחדש בין גמלה לתגמול שישולמו לו מכוח כל
אחד מהוריו לפי פסקה ) ,(1בתוך שישה חודשים מיום שנתייתם מהורהו
השני.״

בסעיף ד ו -

תיקון סעיף 17

.2

תיקון סעיף 17א

.3

תיקון סעיף 17ב

.4

בסעיף 7וב ,במקום ״בסעיף 7ו״ יבוא ״בסעיף 7ו)א(״.

תיקון סעיף 17ג

.5

בסעיף דוג ,במקום ״בסעיף 17״ יבוא ״בסעיף )17א(״.

תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה ב ־ ו בחודש שלאחר פרסומו והוא יחול על תגמול לפי חוק זה ועל
.6
גמלה לפי חוק הביטוח ,המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

ןו(

בסעיף קטן)א( ,אחרי ״הזכאי״ יבוא ״עקב מאורע אחד״;

)(2

אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
ץג( הזכאי ,שלא עקב מאורע אחד ,לתגמול לפי חוק זה ולפי חוק אחר שלפיו
משתלם תגמול מאוצר המדינה ,זכאי לקבל את שתי הגמלאות גם יחד.״

^

בסעיף דוא -
)ו(

בסעיף קטן)אץו( ,במקום ״בסעיף 17״ יבוא ״בסעיף )17א(״;

)(2

סעיף קטן)ב(  -בטל.

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

חוק הנוער )טיפול והשגחה()תיקון מם׳  ,(13התשנ״ח~*1998
תיקון סעיף 24

ו.
יבוא:

בחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש״ך960-ו' ,בסעיף  ,24במקום סעיף קטן )א(
״)א(

אלה דינם מאסר שנה אחת:
)ו( המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין
או לרמוז על זיהויו ,באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה:
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 ,2662מיום בי בכסלו התשנ״ת )ו בדצמבר  ,(1997עמ׳ .128
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)א(

הקטין הובא בפני בית משפט:

)ב(

פקיד סעד פעל או פועל לגבי הקטין לפי חוק זה•,

)ג(

הקטין גיסה להתאבד או התאבד;

)ד(

דבר שיש בו בדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות,-

)ה( הקטין הוא בן משפחתו של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות
מידות:
)ו( נעברה בקטין עבירת מין ,עבירת אלימות ,עבירה של התעללות ,או
שנעברה בו עבירה בידי האחראי עליו כמשמעותו בסעיף 368א לחוק
העונשין ,התשל״ז; 1977-
2

)ז(

דבר המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס:

)ח(

דבר המקשר קטין לבדיקה ,טיפול או אשפוז פסיכיאטריים;

) (2המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו  9שנים ויש בפרסום כדי
לזהותו.
)א(1

בסעיף זה -
״קטין״  -קטין הנמצא בישראל או שמקום מושבו ,כמשמעותו בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,התשב״ב962-ו  ,הוא בישראל;
ג

״בן משפחתו״  -ילדו ,אחיו ,אחותו ,נכדו או נכדתו.״
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הבנםת

סייח התשל״ז ,עמי .226
סייח התשכ״ב ,עמי .120

חוק התגמולים )ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה()תיקון מם׳ ,(2
התשנ״ח998-ו*
בחוק התגמולים )ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה( ,התשג״ה1995-י,
.1
בסעיף 0ו ,במקום ״בתוך  12החודשים״ יבוא ״בתוך  18החודשים״.
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

תיקון סעיף 10

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

* נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשג״ה ) 28ביולי  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2735מיום ב״א בתמוז התשנ״ח ) 15ביולי  ,(1998עמי .452
י סייח התשנ״ה ,עמי  ,-576התשנ״ח ,עמי .101
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חוק נ׳יעויי טימוריפ ותיקון מם׳  ,(18התשג״ח1998-״
תיקון סעיף 26

בחוק פיזגויי פיסורים ,התשכ״ג9*5-ז  ,בסעיף «)2א( בדישה ,אחרי ״לקופת גמל
ו.
לתשלום פיצויי פיטורים״ יבוא ״או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה״.
י

א ל י ה ו ישי
שר העבודה והרווחה

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
עזר ו י צ מ ן
נשיא המדינה

דן תיכון
יושב ראש ה3נ0ת

נתקבל בכנסת ביים ה׳ באב התשנ־ח ) 28ביולי  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר 8ור0טו ממעות חוק
 ,2679מיום ב״ב בטבת זזתשנ״ח ) 20בינואר  ,•(1998עמ׳ ניו.
סייח התשכ־ג ,עמי  ;136התשנ״ו ,עט־ .20
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