רשומות

ספר החוקים
ט״ו בטבת התשס״ב

1817

 30בדצמבר 2001

עמוד
תוק למניעת אלימות במשפחה)תיקון מם׳  ,(7התשס׳׳ב2001-

46

חוק שחרור על תנאי ממאסר)תיקון( ,התשס״ב2001-

47

חוק לתיקון פקודת החברות)מס׳  ,(12התשס״ב2001-

47

חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס׳  ,(7התשם״ב*2001-
ה ו ס פ ת סעיף ח א

.1

בחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ״א-ו99ו  ,אחרי סעיף  11יבוא:
ו

״חובת יידוע

ווא) .א(

בסעיף זה -

״מחלקה לשירותים חברתיים״  -לשכת סעד כמשמעותה בחוק שירותי
הסער ,התשי״ח958-ו ;
״עבירה״  -עבירה לפי סעיפים  333 ,329עד  345 ,335עד 380 ,377 ,348
ו־)382ג( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו .
ג

5

)ב( רופא ,אחות ,עוברי חינוך ,עובד סוציאלי ,שוטר ,פסיכולוג,
קרימיגולוג קליני ,עוסק במקצוע פרה־רפואי ,עורך דין ,איש דת או טוען
רבני ,שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת עיסוקו במקצועו או
בתפקידו ,היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה באותו
אדם )בסעיף זה  -המטופל( על ידי בן זוגו או על ידי מי שהיה בן זוגו
בעבר ,יידע א ת המטופל על כך שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה,
למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות,
במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים ,וייתן לו כתובת ומספו•
טלפון של המקומות האמורים הקרובים למקום מגוריו של המטופל.
)ג( השר האחראי ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הועדה
לקידום מעמד האישה של הכנסת ,יקבע הוראות לביצוע סעיף קטן )ב(
ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו :בסעיף קטן זה ,״השר האחראי״ -
)ו( לענין רופאים ,אחיות ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים
במערכת הבריאות ,קרימינולוגים קליניים ועוסקים במקצועות
פרה־רפואיים  -שר הבריאות;
) (2לענין עובדי חינוך  -שר החינוך;
) (3לענין עובדים סוציאליים ,למעט עובדים סוציאליים
במערכת הבריאות  -שר העבודה והרווחה,-
) (4לענין שוטרים  -השר לביטחון הפנים,-
) (5לענין אנשי ד ת וטוענים רבניים  -השר לעגיני דתות.
)ד( המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ,באישור שר
המשפטים והועדה לקידום מעמר האישה של הכנסת ,תתקין כללים
לביצוע סעיף קטן )ב( ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו לענין עורכי
דין.״
החילה

.2

תחילתו של חוק זה ב־ 1בחודש שלאחר תום שלושה חורשים מיום פרסומו.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משהקצב
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר המשפטים
א ב רהם ב ו ר ג
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום ד׳ בטבת התשס״ב) 19בדצמבר  ;(2001ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,5023מיום ב״ה בתמוז התשס״א ) 16ביולי  ,(2001עמ׳ .747
ם״ח התשנ״א ,עמי  ;138התשס״ב ,עמ׳ .10
ם״ח התשי״ח ,עמי .103
סייח התשל״ז ,עמי .226
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חוק שחרור על תנאי ממאסר )תיקון( ,התשם״ב*2001-
.1

בחוק שחרור על תנאי ממאסר ,ה ת ש ס ״ א  ,'2001 -אחרי סעיף  30יבוא:

״המלצה לענין
אסיר עולם
שהורשע ברצח
ראש ה מ מ ש ל ה

ה ו ס פ ת סעיף « 0

30א .מצאה ועדת שחרורים מיוחדת שאסיר עולם שהורשע ברצח ראש
הממשלה פעל ממניע פוליטי-איראולוגי ,יראו לענין סעיף  29כאילו
המליצה הועדה שלא לקצוב א ת עונשו של האסיר ,ולענין סעיף  30כאילו
המליצה שלא להפעיל א ת סמכות הנשיא לפי סעיף 1ו)ב( לחוק־יסוד:
נשיא המדינה  ,-הוראות סעיף )29ג( לא יחולו לענין זה.״
2

אריאל שרון
ראש הממשלה
מ ש ה קצב
נשיא המדינה

מאיר שטרית
שר המשפטים
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת

נתקבל ב כ נ ס ת ביום ד׳ בטבת התשס״ב) 19בדצמבר  ;(2001ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,5046מיום י״ב בחשון התשס״ב ) 29באוקטובר  ,(2001עמי 5וו.
ם״ח התשס״א ,עמ׳ .410
סייח התשר״ד ,עמי .118

חוק לתיקון פקודת החברות )מם׳  ,(12התשם״ב*2001-
.1

תיקון סעיף 373

בפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג , 1983-בסעיף - 373
י

) (1בסעיף קטן)א( -
)א( במקום ״התברר במהלך פירוקה של חברה שעסק שלה״ יבוא ״נתן בית
המשפט צו פירוק ,יקבע היון בשאלה א ם עסק של החברה״ ואחרי ״לכל מטרת
מרמה״ יבוא ״התברר בדיון כאמור ,או לאחר מכן במהלך פירוקה של החברה ,בי
עסק של החברה התנהל כאמור״;
)ב( בכל מקום ,במקום ״דירקטור״
״שהדירקטורים״ יבוא ״שנושאי המשרה״,-

יבוא

״נושא

משרה״,

ובמקום

) (2אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)או( בית המשפט יזמן לדיון כאמור בסעיף קטן)א( א ת המפרק ,ורשאי הוא
לזמן א ת הכונס הרשמי וכל אדם אחר כפי שימצא לנכון ,-המפרק יגיש לבית
המשפט ,זמן סביר לפני מועד הדיון ,את עמדתו ,בכתב ,באשר לאופן ניהולה של
החברה ,בהסתמך על העובדות הידועות לו באותו מועד.״,-
) (3בסעיף קטן)ב( ,במקום ״דירקטור״ יבוא ״נושא משרה״ ,במקום ״לדירקטור״ יבוא
״לנושא המשרה״ ,ובכל מקום ,במקום ״הדירקטור״ יבוא ״נושא המשרה״;
) (4בסעיף קטן)ג( ,במקום ״דירקטור״ יבוא ״נושא משרה״;

נתקבל בכנסת ביום ד׳ בטבת התשם״ב) 19בדצמבר  ;(2001ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת חוק
 ,3046מיום י״ב בחשון התשס״ב ) 29באוקטובר  ,(2001עמי .113
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,37עמי  ;761ס״ח התשנ״ח ,עמי .245
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) (5בסעיף קטן)ד( ,אחרי ״דירקטור״ יבוא ״או מנהל כללי״ ואחרי ״בעקיפין״ יבוא
״בייסוד חברה או״;
<

)(6

אחרי סעיף קטן)ו( יבוא:
״מ(

נתן בית המשפט החלטה לפי סעיף זה ישלח המפרק העתק ההחלטה

לרשם.״
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

b4
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